
2009  |   vecka 38  |   nummer 32  |   alekuriren 15

Han kan bli Villa 
Lidköpings stora 
utropstecken den här 
säsongen.

Johan Andersson har 
vänt hem igen efter en 
andra och mycket lyck-
osam sejour i Ryssland.

Nu ska den 26-mitt-
fältaren försöka leda 
sitt lag till slutspel i 
Elitserien.

Landslagsspelaren Johan An-
dersson utgör en viktig kugge 
i Villa Lidköpings delvis nya 
lagbygge. Efter en mindre 
lyckad fjolårssäsong för Lid-
köpings stolthet är det nu ett 
revanschsuget gäng som för-
bereder sig inför årets serie-
spel.

– Jag tycker det ser lovan-
de ut. Vi har inte varit på stor 
is särskilt många gånger, men 
jag tycker truppen ser intres-
sant ut. Som jag ser det är den 
aningen bredare och bättre 
än när jag spelade här senast 
(2007/08), säger Johan An-
dersson.

Lämnade Villa Lidköping
Han lämnade Villa Lidkö-
ping inför säsongen 2005 för 
att spela två år med Zorkij, 
kom hem, för att åka till Ryss-
land igen 2008.

– Förra säsongen spela-
de jag med Dynamo Kazan. 

Det blev ett väldigt lyckat år, 
Kazan var en fin stad att bo 
i och dessutom gick det bra 
rent bandymässigt. Vi blev 
trea i den högsta serien och 
det är klubbens största fram-
gång någonsin.

Vad förde dig hem till 
Villa Lidköping igen?

– Det är en trygghet att vara 
hemma och det känns skönt 
att ha flickvän, kompisar och 
familj på nära håll. Sedan är 
det skönt att jobba lite grann 
vid sidan av bandyn, som jag 
gör nu hos Sisu Idrottsutbil-
darna.

Om du ska försöka sam-
manfatta dina år i öst?

– Det har varit oerhört lä-
rorikt och jag har samlat på 
mig massor av erfarenhet. 
Det sista året var absolut ro-
ligast.

Jämför kvalitén på den 
ryska ligan och Elitserien?

– Det går långsammare här, 
man har mer tid på sig. I den 
ryska ligan spelas det en mer 
stötande bandy, lite Hawaii-
betonad. Det är mycket so-
loåkning, som kan vara roligt 
att titta på men som spelare 
blir det tråkigt i längden. I 
Sverige är vi mer vana vid att 
lagen backar hem.

Johan Andersson beskri-
ver sig själv som en spelintel-
ligent mittfältare med bra fart 
under skridskorna. Hans per-
sonliga målsättning inför sä-

songen 09/10 är en slutspels-
plats med klubblaget samti-
digt som han ska försöka be-
hålla sin landslagströja.

– Målet som vi har satt upp 
är att vi ska försöka ta oss till 
slutspel. Skulle vi klara det 
får vi sätta upp nya mål där-
efter, säger Johan som håller 
Västerås SK som guldfavorit 
i konkurrens med Sandviken, 
Hammarby och Edsbyn.

Hur känns det att få en 
ny arena att spela i?

– Jättekul! Det är knappt 
att man har fattat det ännu, 
men det ska bli oerhört spän-
nande att få uppleva atmosfä-
ren i den nya arenan. 

Vad har du att säga om 
Ale Arena?

– Den är skön att spela i 
och har en kanonis.

Hur ser du på Sportser-
vice Reebok Jofa Cup?

– Målsättningen är att 
vinna den turneringen. Det är 
visserligen bara träningsmat-
cher, men man spelar alltid 
för att vinna.

Det finns mycket som talar 
för att Johan Andersson kan 
göra Villa Lidköping till ett 
vinnande lag den här säsong-
en.

Johan Andersson ska lyfta Villa Lidköping
– Målet är att ta sig till slutspel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Landslagsspelaren Johan Andersson blir utan tvekan en av Villas viktigaste spelare i år.

Vill du också gå ner i vikt?
I september startar 4 viktminskningsgrupper för 60 deltagare.

Ring nu! 0303-445900

Solbräckegatan 3, 44245, Kungälv

Läs mer om xtravaganzas helhetskoncept för 
viktminskning på xtravaganza.se. 
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ANNONS

Jessica Eliassons viktminsknings-
resa startade med extra spännband 
på Liseberg. Nu är det en ny Jes-
sica som är tillbaka, 33 kg lättare.
 – Det betyder otroligt mycket att 
kunna vara aktiv med barnen och 
inte hindras av min övervikt. Jag 
hoppas att min historia kan inspirera 
andra till att förändra sina liv till det 
bättre, säger Jessica.

Jessica blev � psad om xtravaganza av en mamma � ll 
en av hennes do� ers klasskompisar. Hon hade � digare 
prövat andra metoder som bara hade resulterat i kort-
sik� g viktminskning. 
 Under e�  besök på Liseberg med sina två barn såg 
de fram emot a�  åka den far� yllda åka� rak� onen 
Balder � llsammans. Redo för avfärd märkte Jessica a�  
spännbanden inte nådde runt hennes mage. Perso-
nalen var tvungna a�  hämta extra band för a�  kunna 
knäppa fast henne.
 – Just där och då i den pinsamma situa� onen be-
stämde jag mig för a�  bli av med min övervikt. Det 
fanns ingen återvändo, det var ”nu eller aldrig”.

Hjälp a�  bryta dåliga vanor
Det som påverkat Jessica mest under � den med xtra-
vaganza har varit förhållandet � ll mat. Nu äter hon när 
hon är hungrig och inte för ätandets skull.  
 – Det som var bra för mig, det var a�  bryta alla dåli-
ga vanor. Jag var tvungen a�  komma ifrån mi�  socker-
beroende som grundar sig i e�  beteende och en vana 

egentligen. Jag vill aldrig hamna där igen så nu tänker 
jag � ll kring vad jag äter. Numera längtar jag verkligen 
e� er fräsch och ny�  g mat.

Jessica fi ck sin revanch
Under e�  ny�  besök på Liseberg, med fotografen Bobbo 
Lauhage uppfl ugen på taket med kameran i högsta 
hugg, kunde Jessica och hennes två barn, 8 och 10 år, 
åka Balder och andra åka� rak� oner � llsammans. Denna 
gång utan extra spännbälten.
 – Det betyder otroligt mycket a�  kunna göra sådana 
saker med barnen och inte hindras av min övervikt. Jag 
hoppas a�  min historia kan inspirera andra � ll a�  för-
ändra sina liv � ll det bä� re, säger Jessica.

Jessica blev 33 kg lättare 
med xtravaganza

ÄLVÄNGEN - 0303-74 99 41
Leg.  sjukgymnaster: Anne Qvarford,
Jasna Gustafsson, Gabrielle Skåål,

Ulla Kaborn-Olsson

BOHUS - 031-98 19 18
Leg.  sjukgymnaster:  Monci Sporre, Håkan Sporre

Du är välkommen till oss oavsett var 
du är listad. Remiss behövs inte.

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Inga väntetider!


