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Många sörjde Alexan-
der Mayborns flytt från 
Gripen till Sirius förra 
året.

Lika många gläds nu 
åt hans återkomst.

– Att kombinera 
studier och bandy är 
konstigt nog lättare 
här än i Uppsala, säger 
Vänersborgs bidrag till 
Gripen Trollhättan.

Ursprungligen är det en äkta 
vänersborgare vi talar om, 
men innan flykten till Elit-
serien och IK Sirius blev det 
två säsonger i Gripen.

– Fast jag har aldrig bott i 
Trollhättan. Det gör jag inte 
nu heller, säger Alexander 
Mayborn som trots succén i 

Uppsala och högsta divisio-
nen är tillbaka i Gripen – i 
Allsvenskan.

– Det kan nog verka lite 
konstigt för en del, men jag 
ser inte det här som någon 
nedtrappning. I Gripen 
kommer jag att få en ledar-
roll på isen och större ansvar 
betyder också att du utvecklas 
som spelare. Jag gillar klub-
bens långsiktiga satsning och 
vill gärna vara en del i den, 
säger Alexander Mayborn.

Sirius var det stora utrops-
tecknet i fjolårets Elitserie. 
Vänersborgaren svarade 
för 31 mål och laget slutade 
trea.

– Det var en fantastisk 
säsong och mycket av de 
tankar som Sirius har finns 

nu även i Gripen. Det gjorde 
också valet enkelt. Vi kommer 
att fokusera på prestationen 
och inte på resultatet i första 
hand. Vi ska inte ha bråttom, 
utan bygga ett framgångsrikt 
lag för framtiden, säger May-
born visionärt.

Vad kan vi förvänta oss 
av Gripen i år?

– Det är alltid svårt att 
veta hur laget formar sig. Vi 
har myckt nytt och mycket 
ungt. Det kan ta tid och det 
kan gå snabbt. I år tror jag 
Ale-Surte, Gais, Lidköping 
och Motala blir för svåra. Ett 
av våra huvudmål är att spela 
en attraktiv bandy och det 
hoppas vi kunna göra redan 
i år. Vi ska bli ett riktigt 
publiklag.

Sportservice Reebok Jofa 
Cup tycker Alexander May-
born är ett strålande initiativ, 
men han ligger lågt i för-
handssnacket.

– Jag tippar att IFK Kung-
älv möter Villa i final och den 
vinner Villa!

Bandyhall, rekrytering från 
egna led och en långsik-
tig satsning om att etablera 
klubben i eliten präglar just 
nu Gripen Trollhättans verk-
samhet. Ansvaret är fördelat 
på många händer och fötter. 
Istället för en huvudtränare 

har A-truppen fått en ledar-
kvartett.

– Vi kommer att vara fyra 
personer som alla bidrar med 
sitt. Någon huvudtränare 
kommer vi inte att utse. Vi 
har olika uppgifter. Jag ska 
väl försöka styra upp detal-
jerna i spelet, eftersom jag 
fortsätter att spela, säger 

Daniel Svedberg.
De tre andra ledarna är 

Martin Rosendahl, Joa-
chim Berglundh och Mikael 
Borstner. Den sistnämnde 
är hämtad från Boltic-Göta.

– Det här blir mitt första 
tränaruppdrag utanför Karl-
stad. Den långsiktiga sats-
ningen med egen hall lock-
ade mig hit, säger Mikael 
Borstner.

Till årets säsong har det 
varit relativt stor spelarom-
sättning. I princip är det ett 
halvt nytt lag som åker in på 
isen.

– Det gör att vi har svårt 
för att tala om någon kon-
kret målsättning. Vi hoppas 
kunna spela ihop killarna och 
göra något bra av detta på 

sikt, men eftersom vi klub-
ben har gjort en av Sveriges 
bästa värvningar finns det 
ändå skäl att tro på en rolig 
säsong, säger Borstner.

Han syftar självfallet på 
Alexander Mayborns åter-
komst i Gripentröjan. I 
fjol svarade han för 31 mål 
i högsta serien och Sirius 
hängde med till semifinal-
spelet där Edsbyn blev för 
svåra.

– Alexander har en blick 
för spelet som ytterst få ban-
dyspelare har, en fantastiskt 
bra skridskoåkare och en 
säker avslutare. Det är ögon-
godis, förklarar Borstner.

En gång i veckan tränar 
Gripen i Ale Arena. Ett inslag 
som gör försäsongsträningen 
betydligt mer attraktiv.

– Att kunna spela bra 
bandy redan i augusti är en 
stor förmån, menar Borstner 
som hoppas kunna tillföra 
ett modernt ledarskap till 
Gripen.

– Jag vill att alla ska vara 
delaktiga och känna engage-
mang. Min ambition är att 
bidra med mycket passion 
och glöd som förhoppnings-
vis smittar av sig.

Bandycupen i Ale Arena 
tror han blir en succé, inte 
minst för Gripen.

– Man måste tro på det 
man gör. Det är klart vi 
spelar final.

Alexander Mayborn är tillbaka i Gripentröjan efter en succéartad säsong i Elitserien och IK 
Sirius. 31 mål är ett hyfsat facit.
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ALEXANDER MAYBORN
Ålder: 25
Bor: Vänersborg
Civilt: Studerar på Komvux
Moderklubb: Blåsut
Andra klubbar: IFK Vänersborg, 
BK Plantaget, Gripen Trollhättan, 
IK Sirius.
När jag inte spelar bandy: ”Då 
umgås jag med vänner och bekanta. 
Fikar och har det bra”.
Om det inte blivit bandy: ”Det stod 

mellan fotboll och bandy”.
Meriter: SM-semifinal mot Edsbyn 
2008-2009. 31 mål i Elitserien.
Favoritblogg: ”Har ingen direkt, 
men jag läser gärna bloggar när jag 
hinner”
Favoritlag: Liverpool. ”Älskar att se 
fotboll på tv, det kan bli 6-7 matcher 
i veckan”.
Position: Anfall/mittfält

5 SNABBA
Chris Härenstam eller 
Patrik Ekvall
Steven Gerhard eller 
Zlatan Ibrahimovic
Ale Arena eller Zinkensdamm
Inomhus eller utomhus
Madeleine eller Victoria

Återkomsten alla 
pratar om

Gripens vision ska koppla grepp om bandyn
– Halva laget är nytt, liksom tränarkvartetten

Mikael Borstner är en av fyra ledare i tränarteamet runt 
Gripen Trollhättan Bandyklubb. Efter 16 år i Boltic-Göta fick 
det bli en ny utmaning.

GRIPEN TROLLHÄTTAN BK
Tränare: Mikael Borstner, Martin 
Rosendahl, Joachim Berglundh och 
Daniel Svedberg (spelande).
Nyförvärv: Christopher Smerkerud, 
målvakt från Ullevål i Norge, Peter 
Jansson, Vargön, Martin Brag, 
Andreas Nordberg, dito, Simon 
Stenvall, IFK Kungälv, Alexander 
Mayborn, IK Sirius, Jonas Andersen, 

Slottsbron. Dessutom hoppas klub-
ben att ett par unga talanger från 
U-truppen tar plats i A-laget.
Placering i fjol: 12:a i Elitserien, 
åkte ut efter misslyckat kvalspel.
Målsättning: ”Inget uttalat mål. Det 
vore fel med så många nya spelare, 
men vi bör kunna vara med bland 
topplagen”.

MIKAEL BORSTNER

En av fyra tränare i Gripen Troll-
hättan Bandyklubb
Ålder: 36
Bor: Karlstad
Yrke: Lärare
Spelare som aktiv: Målvakt i 
Boltic-Göta 1992-2008
En sista värvning före 
seriestart: ”Hmm…näe, då ser jag 
hellre att vi plockar upp någon av 
talangerna från våra egna led”.

BOHUS. Gripen Trollhättan Bandyklubb har efter 
förra årets degradering från Elitserien laddat om 
batterierna.

– Jag skulle bli förvånad om vi inte tillhör topp-
lagen i Allsvenskan, säger årsfärske tränaren 
Mikael Borstner.

Trollhättans bandystolthet har antagit en lång-
siktig vision, men Alexander Mayborns återkomst 
från IK Sirius sprider optimism om framgångar 
redan i vinter.
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– Alexander Mayborn är tillbaka i Trollhättan


