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Mikael Lindberg är en finlirare och skridskorna är hans främsta vapen. Just nu testar han en ny slipmetod och fotograferingen får ske med någon annans skridskor. "Mina visar jag inte upp 
för någon".                            Foto: Allan Karlsson

Micke har vässat sina vapen i år
BOHUS. En bandyspe-
lares hemligaste vapen 
är skridskorna.

Eller rättare sagt hur 
de är slipade.

– Jag har en grej 
på gång som kan bli 
ganska giftig, säger 
Mikael Lindberg när 
ämnet förs på tal.

Löjligt noggrann eller smart 
för att avgöra en match? 
Skillnaden är säkert hårfin, 
men för Elitseriens skickli-
gaste skridskoåkare är skrids-
kons slipning a och o.

– Det där vill jag inte prata 
om och några bilder på mina 
skridskor blir det inte heller, 
säger Mikael Lindberg be-

stämt.
Han är på väg tillbaka på 

allvar. Knäskålssenan har 
läkt, men all rehabträning har 
skapat andra krämpor.

– Jag är långt ifrån mitt 
max, men jag känner att det 
börjar komma. Jag har nästan 
bara tränat styrka. Uthål-
ligheten däremot är inget 
vidare, berättar IFK Kung-
älvs lagkapten när vi träffar 
honom efter ett pass i Ale 
Arena.

– Jag kan nog få tillbaka 
min explosivitet, men krop-
pen kommer inte att klara att 
träna som förr.

Han erkänner också att en 
stor belastning sitter i huvu-
det.

– Visst är du rädd för att 
åka på en ny skada och det 
finns i det undermedvetna. 
Det är inte bra av olika skäl. 
Du tvekar i situationer och 
blir den som får smällen is-
tället för att gå segrande ur 
den, säger Mikael Lindberg.

Även om han har fått ägna 
sig åt rehabträning i snart ett 
år har han aldrig tvekat att 
satsa vidare.

– Nej, det har jag inte 
gjort. Det är fortfarande oer-
hört roligt att spela bandy.

Årets trupp anser lagkap-
ten är bättre än i fjol, men 
inledningen på säsongen har 
varit trög.

– Det är den alltid för oss i 
Kungälv. Vi är vana att spela 

dåligt på försäsongen. I år är 
vi ursäktade eftersom vi har 
ganska många nya spelare 
i laget. Vi försöker sätta ett 
delvis nytt spel. Det är nyhe-
ter både defensivt och offen-
sivt. Jag gillar det. Vi måste 
försöka gå vidare, menar 
Micke.

Fördelarna med att kunna 
träna på stor is tidigt på sä-
songen är många enligt 
honom, men effekterna 
kommer vi inte att se förrän 
längre fram.

– Det blir först när ungdo-
marna som är uppväxta i ban-
dyhallar kommer upp i seni-
orlagen. De kommer att vara 
enormt duktiga, spår Lind-
berg.

Sina egna bandydröm-
mar har han stoppat åt sidan. 
Nu spelar Mikael Lindberg 
bandy för att det är roligt.

– Jag har haft så många 
chanser att testa i större klub-
bar, så det behöver jag inte 
drömma om. Jag trivs väl-
digt bra i Kungälv med min 
familj och mina vänner. Det 
är nummer ett. Bandyn är en 

rolig grej, men det räcker så.
Någonstans andas han en 

viss optimism. Har Kungälv 
något på gång i år?

– Får vi bara ihop det kan 
det bli skoj. Det vore skönt att 
slippa kvalspel...

– Men hur tänker IFK Kungälvs lagkapten inte avslöja

MIKAEL LINDBERG
Ålder: 27.
Bor: Hus i Kungälv.
Familj: Sambo och en pojk, 1,5 år.
Yrke: Ventilationstekniker.
Moderklubb: Ale-Surte BK.
Intressen: "Nu hinner jag bara med 

bandy och husrenovering".
Drömvärvning till IFK Kungälv: 
"Patrik Nilsson är välkommen".
Vem gör succé i Kungälv i år: "Jag 
tror på Jakob Jenefeldt".
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Nu hoppas IFK Kungälv få resultat
NÖDINGE. IFK Kungälv 
har blandat och gett 
under försäsongen.

Nya tränarduon 
Tommy Österberg och 
Jonny Samuelsson för-
söker lära nytt.

– Men nu behöver vi 
snart se lite reslutat, 
erkänner Jonny.

IFK Kungälv har fem nyför-
värv i årets trupp som också 
har försvagats av främst 
Patrik Johanssons flytt till 
Sirius och backen Mattias 

Olausson till Ale-Surte. Av 
nykomlingarna i Kexlaget 
är det främst Jesper Lars-
son från IFK Vänersborg 
och finska landslagsmannen 
Timo Arjanko från Villa 
Lidköping som samt Mathi-
as Johansson från Falu BS 
som bandyvetarna känner 
igen. Simon Stenvall är till-
baka efter ett år i Gripen.

– Vi är nöjda med samtliga 
nyförvärv. De tillför truppen 
viktiga ingredienser. Vi är och 
kommer förbli ett anfallsvil-
ligt lag, men vi försöker hitta 

lite tydligare riktlinjer. Än så 
länge har vi inte lyckats fullt 
ut, men det kommer, säger 
assisterande tränaren, Jonny 
Samuelsson.

Han betonar under hela 
samtalet vikten av att få igång 
kollektivet.

– Vi har en harmonisk 
grupp och killarna är ambiti-
ösa. Nu hoppas vi att resulta-
ten kommer också. Det hade 
inte gjort ont om vi kunde 
visa upp oss från vår bästa sida 
i cupen, säger Samuelsson.

Glädjen är naturligtvis 

extra stor över att Mikael 
Lindberg nu kör för fullt 
igen.

– Det är ett nyförvärv! Han 
spelade inte många matcher 
i fjol och även Gratjov var 
mycket skadad. Micke är en 
stor stöttespelare för IFK, en 
social pådrivare som också 
har unika bandykunskaper. 
Han är en utmärkt pass-
ningsspelare, bra skridskoå-
kare och en säker skytt. Det 
är klart att en sådan spelare 
har betydelse, säger Jonny 
Samuelsson.

Jonny Samuelsson, 
assisterande tränare i 
IFK Kungälv.
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