
Det ryska topplaget Jenisey 
var länge klart för spel i Sport-
service Reebok Jofa Cup i Ale 
Arena, men klubben hoppade 
av och budet gick istället till 
Irkutsk i Sibirien där Baikal-
Energia regerar.

– Vi vet inte så mycket om 
dem, mer än att det är ett av 
lagen som ofta är med i topp-
striden, säger cuparrangören, 
Josef Kozak.

Att laget är framgångsrikt 
vittnar inte minst publik-

siffrorna om. Baikal-Ener-
gia leder publikligan med ett 
snitt på över 8000 personer.

I fjol kom laget på en sjun-
deplats i ryska ligan.

– De räknar med att vinna 
turneringen. Det är därför 
de kommer hit, säger Josef 
Kozak.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Med fyra raka mästerskap i Norge är Stabaek sugna på att 

mäta sina krafter med värl-
dens främsta. I första mat-
chen i Sportservice Reebok 
Jofa Cup är det upp till bevis 
direkt. Där väntar nämligen 
elitserielaget Villa-Lidkö-
ping BK, som mönstar ett lag 
fyllt av landslagsspelare.

– Det är kul för killarna 
att få spela mot ett så skick-
ligt lag, men självklart har vi 
inga förhoppningar om att 
kunna vinna. Så bra är vi inte 
än, säger Kristian Nygaard.

De norska mästarna ser 
cupen i Ale Arena som en 
perfekt start på träningsmat-
chandet. Vidare väntar Koza 
cup och World Cup i Ljus-
dal.

– För oss är det en stor ut-
maning att möta svenska lag. 
De har bättre teknik och or-
ganisation. Vi har mycket 
att lära, säger Nygaard öd-
mjukt.

Är det några spelare vi 
ska hålla ett extra öga på?

– Vi utvecklar unga spela-
re varje år. Vår ungdomsverk-
samhet är landets bästa. I fjol 
vann vi allt på ungdomssidan. 
Håll ögonen på en trio bröder 
med Jensen i efternamn. De 
är duktiga, hälsar Nygaard 
som ser fram mot vistelsen 
som kommer att ske i Kung-
älv när det inte är match.

– Det är ju vår gamla stad, 
så det blir som att komma 
hem….

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Borgå Akilles har respekt 
för motståndet
AKILLES. När det stod 
klart att finska Akilles 
lottats mot Villa och 
det ryska laget Baikal-
Energia bokade de även 
in en träningsmatch i 
Västerås – på sönda-
gen.

– Då är det slutspels-
matcher i Ale Arena 
och vi kan omöjligt ta 
oss dit med den lott-
ningen, säger spelande 
tränaren Jari Hyttinen, 
33.

Grannlandet har res-
pekt för sina motstån-
dare helt klart.

Borgå Akilles, som är det full-
ständiga namnet på de finska 
gästerna, tecknade för ett år 
sedan ett samarbetsavtal med 
Villa-Lidköping. I laget finns 
nämligen den tidigare Villa-
spelaren, Jari Hyttinen.

– Vi vill stärka vår profil 
mot öst och med detta sam-
arbete har vi möjlighet att få 
unga finska talanger att prova 
på spel med oss under former 

som kan 
stärka både 
dem som in-
divider, oss 
som lag och 
Borgå Akil-
les som för-
ening, säger 
klubbchefen 
i Villa Lidkö-
ping, Jonas 
Johansson.

Parterna möts
Nu möts parterna i Ale Arena 
och finnarna ser inga större 
chanser att utmana varken 
cupfavoriten Villa eller rys-
sarna.

– Men cupen ligger per-
fekt i tiden. Motståndet är på 
en bra nivå. Det är inte Sve-
riges yttersta elit, men inte 
heller de sämsta lagen. Att få 
spela på stor is redan i sep-
tember ser vi som ett stort 
plus, menar spelande träna-
ren, Jari Hyttinen.

I fjol ryckte Akilles upp sig 
efter några magra år och slu-
tade trea i grundserien. Dess-
värre åkte laget ut i kvartsfi-

nalen efter att ha drabbats av 
influensa.

– Vi fick fyra nya spela-
re i fjol, däribland Rasmus 
Lindqvist från Falu BS. I år 
har vi förstärkt med fem nya 
varav tre med erfarenhet från 
svenska ligan. Vi ska tillbaka 
till samma nivå som gjorde 
klubben till finska mästare 
1981 och 1985, lovar Hytti-
nen.

I Akilles finns för närva-
rande fem spelare som är or-
dinarie i det finska landsla-
get.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Norska mästarna satsar på en femling
– Men i cupen är de med för att lära
STAEBEK. Fyra år i rad är en bragd, men Stabaek 
satsar på en femling.

Det norska mästarlaget som rekryterar från 
egna led är sällan seriefavoriter.

– Det är vi nog inte i år heller, men det spelar 
ingen roll så länge vi vinner, säger en nöjd sport-
chef i Kristian Nygaard.

Solberg 
ser goda 
chanser i 
Ale Arena
SOLBERG. I år ska 
norska Solberg sätta 
pricken över i.

Två år i rad har 
klubben förlorat fina-
len mot Stabaek.

– Vi är minst lika bra 
som i fjol, säger trä-
naren Thomas Moen.

Det mesta gick på räls förra 
säsongen. Solberg vann 
grundserien och därför var 
finalförlusten en kraftig 
missräkning.

– Det är aldrig roligt att 
förlora och att göra det i 
två finaler i rad är särskilt 
tungt, konstaterar Thomas 
Moen som också ingår i 
spelartruppen.

Tung var också beskedet 
att skyttekungen, Simon 
Stavis, har bestämt sig för 
att spela bandy i Frillesås 
tröja.

– Han har vunnit skytte-
ligan de två senaste säsong-
erna, så det är en stor för-
lust. Vi har dock gjort klart 
med Fredrik Johansson 
från Lidköping som känns 
jättebra, säger Moen.

Solberg ser god möjlig-
heter att göra ett bra resul-
tat i Sportservice Reebok 
Jofa Cup.

– Vi brukar hålla jämna 
steg med allsvenska lag 
så det ser bra ut, menar 
Moen som rekommenderar 
publiken att hålla ett öga på 
nummer 91.

– Vår vänsterhalv, 
Marius Austad, är fantas-
tisk!

För Solberg blir mat-
cherna i Ale Arena säsongs-
debut på stor is.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jari Hyttinen har varit en fruktad avslutare i både Falun och 
Villa-Lidköping. Nu är han spelande tränare för finska Akilles 
och bössan är fortfarande laddad. Se upp!          

Baikal-Energia – en okänd favorit från Ryssland
ALE. Ryssen kommer så mycket vet vi.

Att ryska lag på turné i regel är ytterst profes-
sionella vet vi också.

Att Baikal-Energia kommer att utmana om cup-
titeln är därför ingen gissning.

Fo
to

: E
sb

jö
rn

 J
oh

an
ss

on

/F
K

/S
CA

N
P
IX

Fest på
gång?

Hyr en DJ in a Box!
DJ in a Box är en automatisk 

musikanläggning där du väljer 
musiken innan festen. Vi har många 
färdiga spellistor så det är enkelt att 

välja musik och bli ”din egen DJ”!

Boka på djinabox.se
eller kontakta oss på

tel 0760-19 00 20 för ett 
lyckat arrangemang! +

Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-15

Ont när du tränar?Ont när du tränar?
Smärtor i fötter, ben och rygg kan bero 

på felaktig fotställning. Läs mer på:

www.inlaggsmakaren.se
Handgjorda inlägg efter avgjutning.

Gratis undersökning och nöjd-kund-garanti!

PPer Karlsson - ortopedskoteknikerer Karlsson - ortopedskotekniker


