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Patrik Johansson i IFK Kungälv, som vi är vana att se honom. Nu har han dock bytt tröja och spelar denna säsong för IK Sirius. Rollen och positionen på mittfältet han fått behålla.

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Patrik Johansson har bara bytt tröja

Efter 17 år i IFK Kungälvs 
alla bandylag är det inte kon-
stigt om Patrik Johansson blir 
aningen förvirrad när han nu 

plötsligt ska försöka göra livet 
surt för de rödblå.

Det var både sportsliga och 
privata skäl som fick honom 

att testa sina vingar.
– Min flickvän kom in på 

universitetet och jag avser 
också att studera. Förutsätt-
ningarna är väldigt bra för 
det här uppe. Sedan tycker 
jag nog att spel i Sirius är ett 
steg uppåt i karriären, men 
jag ljuger om jag säger att 
det var ett lätt beslut, säger 
Patrik.

Till höger
Än så länge ångrar han sig 
inte. Han har fått känna sig 
för i laget och har idag i prin-
cip samma roll som han hade 
i IFK Kungälv.

– Jag ligger till höger på 
mittfältet och spelar mitt 
spel. Vi har en annan struktur 
här. I Kungälv bygger det mer 
på fart och fläkt. Det gör det 
inte  i Sirius, berättar Patrik.

I Svenska cupen ställdes 

han för första gången mot 
sin moderklubb. Uppsala-
laget vann en övertygande 
seger och bland målskyttar-
na fanns Patrik Johansson.

– Där gjorde jag faktiskt 
bort mig. Utan att tänka mig 
för så kom det en målgest. 
Det fick jag äta upp sen, säger 
Patrik.

Nu kan det bli ytterliga-
re ett möte i Ale Arena, även 
om lagen slipper varandra i 
gruppspelet.

Västkusten
– Det ska bli kul att komma 
hem till Västkusten. Jag tror 
både vi och Kungälv kan gå 
långt i turneringen. Sedan 
vet man aldrig med ryska lag. 
Vodnik ska vi nog inte under-
skatta.

Med en pappa i styrelsen 
har han fortfarande järnkoll 

på allt som händer i moder-
klubben.

– Ja, det har jag allt. Det 
mesta kommer ju ut på hemsi-
dan som verkligen är toppen.

Sirius gäller för de flesta 
bandyexperter som favoriter 
i Kosa Euro Cup, men det 
favoritskapet vill laget gärna 
slippa.

– På papperet har vi kanske 
den bästa truppen, men vi har 
sagt att vi åka ner och ha en 
rolig helg i Göteborg.

I helgens gruppspel väntar 
Gais och Magnus Muhrén.

Hur tänker ni stoppa 
honom?

– Går det? Det är fortfa-
rande en av landets skick-
ligaste bandyspelare och få 
kan slå sådana pass som han 
gör. Därför är det viktigt att 
inte ge honom någon tid samt 
att täcka upp hans alternativ. 

Hans styrka är ju att sätta 
andra i spel och i farliga situ-
ationer, redogör Patrik.

Älskar Atletico
Förutom att han verkar ha 
bandykoll som få, brinner 
också idrottshjärtat alldeles 
extra för något helt annat.

– Jag följer Atletico Madrid 
i La Liga minutiöst. Jag ser 
alla matcher, såväl i serie som 
under träningssäsong. Jag har 
nog varit på plats fem gånger. 
Det har gått så långt att jag 
numera skriver om match-
erna på Svenska Fans sida på 
nätet.
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PATRIK JOHANSSON

Ålder: 21
Yrke: I väntan på studier
Familj: Sambo
Intressen: Tennis och fotbollslaget 
Atletico Madrid. 
Drömmar: "Att bli en toppspe-
lare som kan leva på bandy, gärna 
proffs i Ryssland och landslags-

man".
Sveriges finaste bandyhall: "Den 
har Lidköping".
Sveriges bästa bandyspelare: 
Johan Andersson.
Vinner Kosa Euro Cup: Sirius, 
Vodnik eller IFK Kungälv.

– Rollen från Kungälv har han fått behålla i Sirius
UPPSALA. Patrik Johansson lämnade moderklub-
ben IFK Kungälv för spel i Sirius.

De har redan mötts i Svenska cupen och i 
helgen kan det bli aktuellt igen – i Kosa Euro cup.

– Jag måste erkänna att det känns väldigt kon-
stigt, nästan fel, att spela mot Kungälv, erkänner 
han.


