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Klart att man 
passar på att 

handla när man 
är garanterad 

rabatt!

Lördag 25 september 
           Öppet till kl 15

BALLONGLÖRDAGBALLONGLÖRDAG
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, Johanna Forsberg

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

Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Inga väntetider!

Sirius vill bli publikens lag
alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 38  |   2010

Magnus Berglund är 
tränaren som blickar 
framåt. Han talar hellre 
om målsättningar i ett 
längre perspektiv, var till 
exempel föreningen ska 
vara 2017.
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UPPSALA. Studenter-
nas bandyarena ska 
vara fylld varje match.

Sirius vill bli Sveriges 
publiklag nummer ett.

– Vårt spel ska för-
verkliga den visionen 
på sikt, men vi har inte 
bråttom, säger träna-
ren Magnus Berglund.

IK Sirius har utmanat de eta-
blerade klubbarna de senaste 
åren. Den sportsliga utveck-
lingen har varit enastående. 
När tränare Magnus Berg-
lund berättar vad som ligger 
bakom blir det inte så svårt att 
förstå, vilket förvisso inte för-
ringar insatsen.

– För fyra år sedan tittade 
vi på Sveriges fyra bästa ban-
dylag. Vi analyserade deras 
styrkor och tog det bästa från 
varje lag. Dessa komponen-
ter har vi försökt föra samman 
till ett blåsvart grundspel. Det 
är klart att det blir bra, säger 
Berglund och skrattar.

Klubben har tagit stora 
kliv de senaste åren och befin-
ner sig just nu mitt i ett steg.

Inte mogna?
– För att kunna ta det fullt 
ut måste hela organisationen 
och laget vara med till 100%. 

Jag vet inte om vi är riktigt 
mogna än, säger Berglund.

Spelmässigt vill han också 
fortsätta utmana. I år hoppas 
han utveckla ett rakare djup-
ledsspel.

– Jag skulle vilja att vi vågar 
slå den gamla tidens genom-
skärare, men det innebär 
också stora risker. Det är svårt 
och kan få förödande konse-
kvenser, menar Berglund.

Vision 2017
Kanske är det dock ett måste 
om visionen 2017 ska slå in. 
Målet är nämligen att bli pu-
blikens favoritlag.

– Det ska vara kö när vi 
spelar. Vårt spel ska vara så 
roligt och attraktivt att Stu-
denternas är utsålt inför varje 
match. Då blir vi speciella och 
unika, vilket också gör Sirius 
till en attraktiv förening att 
både spela för och verka i, 
berättar Berglund.

Till helgen väntar en resa 
söderut. Sirius ska för första 
gången medverka i Kosa 
Euro Cup i Ale Arena.

– Jennylund har jag spelat 
mycket på, men hallen har 
jag inte besökt. De har alltså 
byggt över den gamla isstadi-
on, där vi stångades med brö-
derna Bergbacka?

Så sant som det är sagt. 

Magnus Berglund är bekant 
med området, då han bodde i 
Göteborg under nio och spe-
lade bandy för IFK Kungälv.

Kungälvsspelare
– Moderklubben är Bollnäs, 
men sedan blev det Boltic 
och IFK Kungälv. Jag spelade 
med Roger Knöös och Tor-
björn Ek. Vi var riktigt vassa 
och nådde en SM-semifinal. I 
mål stod Lasse Rosell, minns 
Berglund.

Han kan sin historia och är 
i allra högsta grad medveten 
om nuet också. I gruppspe-
let väntar ännu ett möte med 
Magnus Muhrén och Gais.

– Jag hoppas han är i fort-
satt bra form. Det är en un-
derbar bandyspelare att titta 
på, men han måste vara på 
topp för vi kommer att vara 
riktigt bra i cupen, lovar 
Magnus Berglund som har 
planerat att Sirius ska spela 
många matcher i Ale Arena.

En bra målsättning. Spelar 
de fem är de sämst tvåa.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Vill fylla Studenternas varje match


