
KUNGSBACKA. Han till-
hör säkert elitseriens 
yngsta nyckelspelare.

Fast IFK Kungälvs 
Mattias Johansson, 
18, är inte rädd för att 
spänna bågen.

I februari hoppas 
han på en plats i det 
svenska U-VM-laget.

Mattias Johansson har precis 
fyllt 18 och tagit körkort. Sin 
ringa ålder har ingen bety-
delse på bandyplanen, där är 
han redan en av IFK Kung-
älvs allra viktigaste spelare.

– Just nu känns det lite upp 
och ner, men det beror nog 
på att vi har kört rätt tungt 

ett tag. Jag hoppas det börjar 
släppa snart, säger Mattias Jo-
hansson som konstaterar att 
det blivit en vinst och tre för-
luster under de fyra inledan-
de träningsmatcherna.

Mattias har spelat samt-
liga, men han önskar att 
lagkaptenen – knäskadade 
Mikael Lindberg – också 
hade gjort det.

Micke saknas
– Han saknas oerhört mycket. 
Micke tar ett stort ansvar över 
hela plan. Han är trygg i de-
fensiven och vass offensivt. 
Som kapten är han ovärder-
lig i gruppen. Det är riktigt 
trist att han inte är med, säger 
Mattias.

Han ser fram mot årets 
säsong, både med IFK Kung-
älv, och med landslaget. VM 
för U19 spelas i Ryssland och 
dit vill Mattias Johansson åka 
med.

– Men jag måste vara rea-
list. Det är stenhård konkur-
rens om de platserna och jag 
får inte bli knäckt om jag inte-
kommer med, säger han.

Däremot skulle han mycket 
väl kunna tänka sig att flytta 
till Ryssland.

– Ja, absolut, om det inne-
bär att jag kan leva som ban-

dyspelare så skulle jag göra 
det.

Han är mogen för sin ålder 
och imponerar i alla sam-
manhang. Inte ens pendling-
en från Frillesås till Kungälv 
har avskräckt honom.

Många resor
– Det blir många resor, men 
så är det. Nu när jag har eget 
körkort blir det lite lätta-

re. Tidigare har jag kunnat 
åka med mina syskon, så det 
har funkat, säger Mattias Jo-
hansson och syftar på bror-
san Fredrik som också spelar 
i Kungälvströjan.

Cupen i Ale Arena ser han 
fram emot.

– Det ska riktigt kul. Ale-
Surte och Gais ser bättre ut än 
på många år. Det kommer bli 
stenhårt i vår grupp, men jag 

hoppas vi går vidare och får 
möta ryssarna i final. Skoj att 
de har fått med ett publiklag 
som Villa. De har många pro-
filer som säkert kan locka folk 
till hallen, säger Mattias Jo-
hansson.

I Ale Arena stortrivs han.
– Isen har varit fantastiskt 

bra i höst. Det är en enorm 
förmån att få träna där.
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KUNGÄLV. IFK Kungälv 
överlevde återkomsten 
i elitserien.

Det andra året brukar 
bli ännu svårare, men 
det vill tränare Roger 
Knöös inte tro.

– Tvärtom, nu vet vi 
vad som väntar. I år blir 
vi bättre, säger han.

Roger Knöös, välmeriterad 
som spelare i yttersta eliten, 
gör sin tredje säsong som 
huvudtränare för IFK Kung-
älv. Laget lyckades hänga 
kvar i elitserien efter kvalspel, 
men gjorde enligt Knöös en 
klart godkänd säsong.

– Kanske inte rent resul-
tatmässigt, men vi hade 
mycket stolpe ut. Faktum är 
att vi hängde med i de flesta 
matcherna och förlorade 

många drabbningar knappt. 
Det är jobbigt att spela bra, 
men bara belönas med noll 
poäng, säger han.

Återkomsten i elitserien 
gav många nyttiga erfaren-
heter.

– Det går betydligt for-
tare och du sätts under press 
direkt. I år kommer vi att 
vara bättre förberedda på 
det, säger Knöös.

Träningen har lagts om. 
Många spelare har fått order 
om att trappa ner på styrke-
träningen.

– Vi var på vissa håll alltför 
orörliga och tunga. Det går 
snabbt i eliten.

Ett stort orosmoln och 
bekymmer drabbade laget 
tidigt. Ankaret Mikael 
Lindberg, 25, drabbades av 
en knäskada som krävde ope-
ration.

– Det är ett knä som Micke 
haft problem med tidigare. 
Nu gav det vika. Han är 
igång och rehabtränar, men 
får ta det försiktigt. Det var 
samtidigt tur i oturen att det 
hände tidigt på säsongen. Nu 
har vi möjlighet att tränings-
spela utan honom och förbe-
reda oss på ett spel som inte 
är beroende av Micke, menar 
Knöös.

Som tur är finns det fler 
nyckelspelare i Kungälvsla-
get. U-landslagsspelaren, 
Mattias Johansson, blott 18 

år, som redan förra året tog 
en ordinarie plats.

– Han är ett jättelöfte och 
en stor talang som redan har 
varit med oss i A-laget ett 
antal år. Han är fortfarande 
mycket utvecklingsbar och 
kan bli hur bra som helst, 
berömmer tränare Knöös.

IFK Kungälv är ett av 
många lag som tränar regel-
bundet i Ale Arena. Att tidigt 
kunna gå på stor is har visat 
sig betydelsefullt.

– Det är en stor tillgång 
för oss att ha en hall på så 
nära håll och den fyller mer 
än väl sin funktion. Isen är 
fantastiskt bra. Att Vetlanda 
väljer att åka hit ett antal 
helger säger väl det mesta, 
tycker Knöös.

Cupen i slutet av septem-
ber är också ett roligt inslag. 
Det kryddar den annars 
ganska fyrkantiga träningen.

– Killarna gillar att spela 
matcher och lagen i cupen 
håller ju bra kvalité så det blir 
nyttigt för oss. Jag håller väl 
Villa som klara favoriter med 
tanke på att de har fått hem 
Johan Andersson igen.

Det är nog inget dåligt 
tips.

Kungälv laddar för år två
– Skadad Mikael Lindberg rehabtränar

Roger Knöös tror inte att det andra året i elitserien behöver bli svårare än det första. Nu är 
IFK Kungälv medvetna om vad som krävs och kommer bättre förberedda.

IFK KUNGÄLV

Nyförvärv: Markus Kumpuoja, 
Pertti Virtanen, John Staaf, Fril-
lesås.
Förluster: Johan Rohlén, Pekka 
Rintala, Vänersborg, Simon Sten-
vall, Gripen.
Tränare: Roger Knöös, Stefan 
Nordén (ass).
Nyckelspelare: Mikael Lindberg, 
knäskadad, Daniel Gratjov och Mat-
tias Johansson.
Målsättning: Bättre än i fjol.
Placering förra året: Räddade 
nytt kontrakt efter kvalspel.
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Och nyckelspelaren har precis tagit körkort

MATTIAS JOHANSSON

Ålder: 18
Studerar: Tredje året på Handels-
programmet.
Förebild: David Karlsson, Ham-
marby.
Moderklubb: Frillesås.
Bandydröm: "Att kunna leva som 
bandyspelare".
Äter helst: "Allt mamma lagar".
Slipper helst: Skolan.
Favorithemsida: "Alla med bandy-
skvaller."
Istället för bandy: Fotboll.

Mattias Johans-
son är trots 
blott 18 år en 
av IFK Kungälvs 
nyckelspelare i 
elitserien. Själv 
vill han få en 
bättre fysik för 
att bli mer svår-
stoppad. "Dess-
utom skulle jag 
behöva förbättra 
mina avslut".

– Mattias Johansson satsar på en VM-platsen VM-plats

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ROGER KNÖÖS
Ålder: 44
Yrke: Inköpsansvarig.
Drömvärvning: Ola Johansson som 
25-åring.
Moderklubb: IFK Kungälv, 10 säsonger 
som spelare
Roll: Gör sin tredje säsong som A-
lagstränare.


