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SOLBERG. Spelarflykt 
hotar det norska mäs-
tarlaget Solberg.

Det är svenska klub-
badresser som lockar 
samtidigt som några 
har lagt av.

– Allt detta tillsam-
mans har försatt oss i 
en svår situation, säger 
föreningens eldsjäl, 
Helge Moen.
Solberg är även i år anmäl-
da för spel i Kosa Euro Cup 
i Ale Arena. Ett äventyr som 
laget trots spelarflykt ser fram 

emot.
– Det är alltid roligt att 

komma till Bohus och Sveri-
ge. Nu behöver vi dessutom 
leta spelare så cupen kommer 
ganska lägligt, säger Helge 
Moen med ett leende.

Truppen består för tillfäl-
let av 19 spelare, varav tre är 
förstaårsjuniorer.

– Du är junior i norska 
ligan även som 20-åring. Vi 
hoppas att unga svenska killar 

som inte riktigt har tagit en 
ordinarie plats i A-laget kan 
vara intresserade. Juniorer får 
vi ha gott om, säger Moen.

Skälet till spelarflykten 
är främst ekonomiska, men 
självklart även sportsliga.

– Bandy är större i Sveri-
ge och därför har era elitklub-
bar andra resurser att locka 
med. I norsk bandy existerar 
knappt några pengar. Det är 
tränaren som på sin höjd har 

en ersättning. I Sverige är det 
annorlunda och det lockar 
tyvärr våra bästa spelare, för-
klarar Helge Moen.

Flykten har gått till Boltic, 
Ljusdal och Lidköping. 
Sedan har två tongivande 
spelare lagt av.

– Det är jobbigt när allt 
händer samtidigt och det här 
är tämligen nytt för oss, men 
vi får ihop ett hyfsat lag att 
åka över med i alla fall. Hade 

vi fått behålla fjolårets mäs-
tarlag tror jag vi hade kunnat 
skrämma både Ale-Surte och 
IFK Kungälv, anser Helge 
Moen.

Nu reser norrmännen till 
Ale Arena med en bestämd 
uppfattning.

– Vi behöver tre bra trä-
ningsmatcher och det vet vi 
att vi får. Tyvärr, tror jag inte 
att vi är tillräckligt bra för att 
kunna hota något av lagen, 

men vi behöver all träning vi 
kan få, avslutar Helge Moen.

Sonen och landslagsspela-
ren Thomas Moen är fort-
farande med i laget. Håll ett 
öga på nummer 17.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Spelarflykt stör norska mästarlaget

Bekanta ansikten dyker upp i Frillesås

Få bandyspelare har en lika 
diger lista med anrika klubb-
adresser på sitt samvete som 
Stefan Nordén som vid 42 års 

ålder fortfarande är aktiv.
Kungälvssupportrar minns 

honom från ett antal säsong-
er i Kexlaget, men han har 

också hunnit med Boltic-Gö-
ta, Villa Lidköping, Selång-
er, Härnösands AIK, Gripen,  
IFK Vänersborg och inte 
minst i Vetlanda BK där han 
avslutade fjolåret efter att ha 
fått lämna tränaruppdraget i 
Kungälv.

Stefan Nordén har skrivit 
på för två år i Frillesås.

Frillesås som numera åter-
finns i division ett satsar hårt 
för att vistelsen ska bli kort-
varig.

Spelarförstärkningarna 
består bland annat av tidiga-
re surtespelarna David Er-
iksson, 24, och Johan Jane-
brink, 23.

När regerande cupmästar-

na Baikal Energia tackade nej 
till årets upplaga gick förfrå-
gan till Frillesås som inte tve-
kade.

Stefan Nordén kommer 
att ställas mot sin tidigare lag-
kamrat i IFK Kungälv, Patrik 
Johansson, som represente-
rar Sirius den här säsongen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Stefan Nordén är nu spelan-
de tränare i Frillesås.

FRILLESÅS. Idel bekanta ansikten dyker upp när 
Frillesås bandyklubb granskas.

Inte minst är nye spelande tränaren Stefan 
Nordén bekant från sin tid i IFK Kungälv.

Men även ett antal surtekillar återfinns i laget.
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Här trivsHär trivs  
Tony Tony bäst!bäst!
– Gais nye målkung vill gärna – Gais nye målkung vill gärna 
komma fri med målvaktenkomma fri med målvakten

GÖTEBORG. Enligt 
Magnus Muhrén är det 
Tony Eklind som Gais 
motståndare ska frukta 
mest i år.

I helgen gjorde han 
fyra av lagets sex mål 
mot Gripen.

– Ibland funkar det 
och när Muhrén är 
med kan alla göra mål, 
säger den ödmjuke 
23-åringen.

Tony Eklind är tveklöst ett 
av Göteborgsklubbens he-
taste nyförvärv inför årets 

allsvenska bandysäsong, där 
målet är att vinna.

– Den inställningen och 
satsningen som Gais gör att-
raherade mig, säger Tony 
som inte behövde fundera 
särskilt länge innan väskor-
na packades.

– Nej, jag kände redan vid 
första besöket att det här vill 
jag vara en del av. Magkänslan 
var perfekt direkt och flera av 
spelarna känner jag sedan ti-
digare och de vittnade om en 
harmonisk förening med en 
härlig stämning. Det är vik-
tigt för mig, berättar Tony.

Han har provat på elitse-
riespel tidigare. Det blev ett 
par säsonger i IFK Väners-
borg innan han längtade hem 
till Otterstrand och moder-
klubben Otterbäcken.

– Nu känns det rätt igen 
och Göteborg är en fin stad. 
Jag har varit och kollat en 
hel del på IFK Göteborg på 
Gamla Ullevi. Det är un-
derbart att ha nära till sånt, 
menar Tony.

Snart blir det inte mycket 
tid över för annat än bandy. 
Säsongen närmar sig och för-
beredelserna är noggranna.

– Vi är på uppgång. Det ska 
bli kul att se var vi står när 
vi möter Sirius igen. De var 
bättre än oss i Svenska cupen, 
men det var inte mycket som 
saknades. Jag tror vi är bättre 
nu, säger en optimistisk gai-
sare.

Det är en notorisk målskytt 
som grönsvart har värvat.

– Jag är ju anfallare och då 
är det mål jag ska göra. Fast 
jag tycker nog att det finns 
mycket kvar att förbättra, 
säger han.

Ett typiskt Tony Eklind-
mål är när han fångar ett lyft 

och åker ifrån sin bevakning. 
Ensam med målvakten gör 
han sällan något misstag.

– Fri med målvakten trivs 
jag allra bäst. Det är sant, in-
stämmer Tony Eklind som 
ser fram mot bandyåret.

– Serien blir otroligt jämn, 
vilket betyder att alla matcher 
kommer att gälla något. Der-
byna mot Ale-Surte lär bli två 
höjdare.

Det hoppas vi!

BLÅVIT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tony Eklind i sin favorit-
position, ensam med mål-
vakten.

Foto: Allan Karlsson

TONY EKLIND
Ålder: 23
Bor: Lägenhet i Göteborg
Yrke: Lagerarbetare
Intressen: Vänner och idrott
Favoritlag i fotboll: Blåvitt
Sveriges bästa bandyspelare:
Johan Andersson. "Han leker 
bandy".
Vinner cupen: Vodnik.
Moderklubb: Otterbäckens BK
Bonusfakta: Har spelat en A-lags-
match i fotboll för Gullspångs IF 
i division 6 och är 100%-ig. En 
match, ett mål.


