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MATCHPROGRAM
Hässelby Herr
2017/2018
omgång 15: Hammarbyhöjden
Hässelbyhallen
lördag 27 januari 15:45
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Vi hälsar hammarbyhöjden
varmt välkomna till
Hässelbyhallen

dagens domarpar: Christian Högberg & Daniel Hultberg
dagens sargvakter: Hawks P0304
dagens speaker: Pär Hugozon
sekretariat: Samuel Entian, Anders NIlsson,
Robin Lidmyr & Jimmy Lidmyr

NÄSTA HEMMAMATCH

HÄSSELBY
vs. täby FC

Lördag 10 februari 13:15
Hässelbyhallen
www.hskinnebandy.se
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VARMT VÄLKOMNA till
omgång 15
Jag vill börja med att Hälsa Hammarbyhöjden,Domare och publik välkomna till
dagens match i division 2
Tycker att vi trots en tid med lite mindre folk på träningen pga mycket skador och
resande har haft bra träningar och nu börjar närma oss den nivå vi vill ha på vår
verksamhet. Något som också visat sig i dom senaste matcherna vilka inneburit
ganska enkla 3-poängare.
Dagens motståndare Hammarbyhöjden är ett rutinerat och spelskickligt lag mot
vilka vi måste sätta fart på boll och ben för att kunna ta revansch då vi ju förlorade
första mötet på bortaplan. Är helt övertygad om att hemmaplan och stödet av er i
publiken gör att vi segrar i dagens drabbning.

FORZA HAWKS. Björn Andersson
Team Manager

BJÖRN ANDERSSON
team manager

klicka

hasselbyinnebandyherrar

HSK_Innebandy

www.hskinnebandy.se

hawks_herr
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HUVUDTRÄNARE
ANDERS MÖRK
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idag är det dags att ta emot
serietvåan hammarbyhöjden
hemma i borgen. huvudtränare ander mörk är tydlig: Inga
fler ursäkter!

även resulterat i att vi blivit mer

ni har vunnit era två senaste matcher.

alla slår alla. Det är inte så många

går ni för seger igen?

poäng till toppen men det är många

- Självklart. Det gör vi alltid men nu

lag emellan. Vi måste komma före

ännu mer än tidigare. Det är slut på

samspelta.
hur ser du på resten av säsongen?
- Det är, som sagts tidigare, en
väldigt jämn serie där i princip

lagen emellan och vinna resten om

ursäkter.

vi vill vara med i toppen. Sen om vi

vad menar du med att det är slut med

ma. Vi ska vara med och slåss om

ursäkter?

det i alla fall.

går upp eller inte är en annan fem-

- Det var knaggligt i början av
serien. Vi hade en ny trupp med

hur ser du på dagens match mot

nästan bara nya spelare och var

hammarbyhöjden?

inte samspelta. Det är inget vi kan
skylla på längre. Nu är det upp till
bevis i varje match.

- Hammarbyhöjden ligger tvåa i
serien så det är upp til bevis. Vill vi
fightas i toppen så ska vi vinna den
här matchen.

Hur ser du på laget NU jämfört med i
början av säsongen?

Stort tack Anders och lycka till! i

- Nu vinner vi och det är positivt! Vi

övrigt?

har höjt lägstanivån och kan vinna
matcher även när vi inte gör vårt
yttersta. Vi går in mer tydligt för
att vinna nu också. Det gäller även
coachmässigt. Alla har fått visa upp
sig. Nu är det mer skarpt läge. Vi vill
ha med oss något positivt när den
här säsongen är slut oavsett var vi
hamnar i serien. Vi har en stor trupp
vilket är positivt men på grund av
skador och sjukdomar så har vi på
kort sikt fått en tightare grupp som

- Vi tar en match i taget och hoppas
på en bra start – få lite andrum och
sen bara flyta på med en positiv våg
hela säsongen.
Larsson hoppas på bra tryck i borgen vid hemmamatcherna.
- Det är alltid viktigt med hemmapublik. Kul att spela när det är
mycket folk på matcherna.

www.hskinnebandy.se
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laguppställning
HÄSSELBY

hammarbyhöjden

MÅLVAKTER
1. Dennis Lindblom (27 år)
30. Oliver Stiegler (16 år)
UTESPELARE
3. Philip Durling (21 år)
7. Christopher Östberg (38 år)
8. Alex Tamminen (32 år)
10. Rickard Jarnling (22 år)
11. Philip Täckenström (22 år)
13. Niklas Fredriksson (31 år)
16. Jesper Roth (18 år)
21. Hacke Wafa (26 år)
23. Joel Lindevall (23 år)
27. Eliott Walker (18 år)
29. Robert Sedvall (27 år)
65. Daniel Hedengran (28 år)
66. Anton Larsson (24 år) (c)
72. Pontus Lindblom (27 år)
88. Joakim Renner (19 år)
89. Anton Andermyr (19 år)
LEDARE
Anders Mörk
Björn Andersson
Lars Kjellin

MÅLVAKTER
Fredrik Aspinge (41 år)
UTESPELARE
Allan Erdman (31 år)
David Bergman (29 år)
3. Gustav Ramkloo Hedin (31 år)
5. Jonas Lindberg (39 år)
7. Nils Philip Wiberg (22 år)
9. Joakim Wiklund (30 år)
15. Richard Forsberg (40 år) (c)
23. Niklas Fischerström (36 år)
50. Pontus Lindqvist (24 år)
55. Tommy Andersson (38 år)

LEDARE

dagens domarpar: Christian Högberg & Daniel Hultberg
www.hskinnebandy.se

matchprogram 2017/2018

herrar division 2

MATCHENS PROFIL:
#16 jesper roth
Jesper roth
född: 1999

position: back
debut i A-laget: 2017
moderklubb: Jakobsberg

www.hskinnebandy.se
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Född 1999 är jesper roth
en av a-lagets yngsta
spelare. han kom till
hässelby från jakobsberg inför förra säsongen och var förra året
en viktig spelare i HJ
division 1 och juniorallsvenskan. denna säsong
har roth flyttats upp till
Hässelbys a-lag.

Ni har nästan halva säsongen kvar. vad tror du om fortsättningen?

hur ser stämningen ut i a-lagstruppen?

- Det var en hård och jämn match

- Den ser ljus ut om vi fortsätter att
kriga som vi har gjort hittills. Vi
har fotfarande en chans att klättra
och ta oss upp till topplagen men då
måste vi vinna resterande matcher.

ni mötte hammarbyhöjden
borta i början av säsongen.
kommer du ihåg den matchen?
som tyvärr rann iväg mot slutet. Vi
höll inte hela vägen.

- Stämningen är otroligt härlig. Det
är skitkul och vi trivs bra ihop.

ni hade det tufft i början av
säsongen men det verkar
ha lossnat. vad tror du det
beror på?

du är ny denna säsong på
seniornivå. hur är det jämfört med juniorinnebandy?
- Det är mycket tuffare spel och mer
fysiskt. Framförallt får man inte
lika mycket tid på sig och måste

- Serien har vänt vi har mött alla la-

agera direkt. Snabba beslut. Det är

gen redan. I början av säsongen var

jätteroligt att ha fått förtroendet.

vi en helt ny trupp. Själv kände jag

digt med mig. Nu har vi blivit ett lag

någon i a-laget som imponerat extra på dig den här
säsongen?

och kämpar mer för varandra och

- Hacke Wafa är väldigt stabil och

vill verkligen vinna.

bra på backen. Han styr upp och

i princip bara Hacke Wafa förutom
de juniorer som flyttades upp samti-

räddar oss ur många situationer.

dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal
www.hskinnebandy.se
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du har spelat i hässelby i två
säsonger nu. hur der du på
klubben?
- Jag tycker det är en otroligt härlig
förening. Alla har jäkligt kul tillsammans och man kan snacka med
alla. Jag trivs jättebra!

hur ser du på din egen framtid som innebandyspelare?
- Jag vill fortsätta att utvecklas
och se hur bra jag kan bli. Fortsätta
att ta plats och spela så länge jag
tycker det är kul. Laget är otroligt
viktig för mig och att det är kul. Det
är viktigare för mig att spela i ett
lag med ett skönt gäng än på vilken
nivå jag spelar.

hur ser du på dagens match?
- Vi ska köra på som de två senaste
matcherna, kriga för varandra och
hjälpa varandra. Då vinner vi.
Det ska bli jäkligt kul att spela och
jag hoppas det blir mycket folk.

vad innebär det att spela på
hemmaplan?
- Det är otroligt positivt. Pubikstödet kommer hjälpa oss att ta de där
tre poängen.

Stort tack och lycka till i
dagens match!
dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal
www.hskinnebandy.se

matchprogram 2017/2018

herrar division 2

LEDARTEAM HÄSSELBY HERR

ANDERS MÖRK
huvudtränare

UFFE EKSTAM
fystränare

BJÖRN ANDERSSON
team manager

jörgen aronsson
sportchef herr/HJ

www.hskinnebandy.se

LASSE KJELLIN

målvaktscoach
material

JULIUS DAHLEN
sportgrupp
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#1

dennis

målvakt
född: 1990

senast klubb: Duvbo IK
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Hässelby

lindblom
NY

#2
back
född: 1996

andreas ”ANTE”

törnblom
NY

#3
back
född: 1996

senast klubb: Duvbo IK
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Järfälla

PHILIP

Durling
NY

#4

senast klubb: Sollentuna
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Bele Barkarby

emil

eriksson

back
född: 1999
HJ

#7

senast klubb: Jakobsberg
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Jakobsberg

christopher

östberg

center
född: 1979
NY

senast klubb: Huddinge
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Lillån Örebro

www.hskinnebandy.se
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#8

Alex

forward
född: 1985

senast klubb: Ursvik
säsonger i A-laget: NY (2)
moderklubb: Duvbo IK

taminnen
NY

#10

rickard

forward
född: 1995

senast klubb: Rosersberg
säsonger i A-laget: NY (3)
moderklubb: AIK

jarnling
NY

#11

philip

täckenström
senast klubb: Järfälla
säsonger i A-laget: NY

forward
född: 1995
NY

#13

niklas

fredriksson

back
född: 1986
COMEBACK

#16

säsonger i A-laget: 10
100 A-lagsmatcher: 2009
antal A-lagsmatcher: 204
moderklubb: Hässelby

jesper

roth

back
född: 1999
HJ

senast klubb: Jakobsberg
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Jakobsberg

www.hskinnebandy.se
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#19

axel

wirfelt

back
född: 1994
NY

#20

senast klubb: Ängby
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Ängby

erik

sandström

back
född: 1997

säsonger i A-laget: 1
moderklubb: Hässelby

HJ

#21

Hacke

back
född: 1991

säsonger i A-laget: 10
100 A-lagsmatcher: 2016
moderklubb: Hässelby

#22

patrik

forward
född: 1986

senast klubb: Hässelby
säsonger i A-laget: NY (4)
moderklubb: Vällingby BK

wafa

asplund
COMEBACK

#23

Joel

lindevall

forward
född: 1996
NY

senast klubb: Duvbo
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: AIK

www.hskinnebandy.se
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#25

niklas

hagberg

back
född: 1989
NY

#27

senast klubb: GS 86 AIF
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: BK Vålberg

Eliott

walker

back
född: 1999

säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Jakobsberg

HJ

#28
back
född: 1994

joacim

persson
NY

#29

senast klubb: Duvbo
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Bele Barkarby

robert

sedvall

forward
född: 1991
NY

#51

senast klubb: Sollentuna
säsonger i A-laget: NY (5)
moderklubb: Hässelby

Leo

johansson
säsonger i A-laget: 1
moderklubb: Hässelby

forward
född: 1997
HJ

www.hskinnebandy.se
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#56

daniel

hedengran

back
född: 1989
NY

#66

senast klubb: Jakobsberg
säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Järfälla

anton

larsson

center
född: 1993
CAPTAIN

#72

säsonger i A-laget: 7
100 A-lagsmatcher: 2016
moderklubb: Hässelby

pontus

lindblom

center
född: 1990
NY

#88

senast klubb: Lokomotiv
säsonger i A-laget: NY (2)
moderklubb: Hässelby

anton

andermyr

forward
född: 1998

säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Hässelby

HJ

#89

joakim

renner

forward
född: 1998

säsonger i A-laget: NY
moderklubb: Hässelby

HJ

www.hskinnebandy.se
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TABELLEN
HERRAR DIVISION 2
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bästa +/FREDRIKSSON
larsson
WAFA
renner
walker

PLUS

MINUS

TOTALT

34
36
37
20
16

23
29
31
14
11

11
7
6
6
5
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SPELPROGRAM

LÖRDAG 23 SEPTEMBER 16:15
Hässelbyhallen			

LÖRDAG 30 SEPTEMBER 14:00
Storvretens Sporthall		

LÖRDAG 7 OKTOBER 15:45		
Hässelbyhallen			

SÖNDAG 15 OKTOBER 19:15		

Med reservation för matchflyttar och ändringar. Kolla alltid i ibis för senast information.

Västertorpshallen			

LÖRDAG 28 OKTOBER 13:30		
Hässelbyhallen			

MÅNDAG 6 november 20:15		
Grindtorpshallen			

TISDAG 7 november 20:05		
Strandhallen				

lördag 18 november 15:15		
Hässelbyhallen			

lördag 25 november 13:15		
Söderbymalmsskolan		

lördag 2 DECEMBER 15:45		
Hässelbyhallen			

lördag 16 DECEMBER 12:45		
Bodals Bollhall			

Hässelby - Hammarby
Resultat: 6 - 8
Tumba - Hässelby
Resultat: 6 - 6
Hässelby - Högalid
Resultat: 4 - 2
Hammarbyhöjden - Hässelby
Resultat: 6 - 4
Hässelby - Runby
Resultat: 8 - 2
Täby FC - Hässelby
Resultat: 12 - 9
Tyresö Trollbäcken - Hässelby
Resultat: 6 - 6		
Hässelby - Nacka Wallenstam
Resultat: 6 - 6
Västerhaninge - Hässelby
Resultat: 3 - 4
Hässelby - Råsunda
Resultat: 9 - 5
Offensiv Lidingö - Hässelby
Resultat: 6 - 6
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SPELPROGRAM
LÖRDAG 6 januari 13:00		
Sjöstadshallen			

LÖRDAG 13 januari 16:00		
Hässelbyhallen			

LÖRDAG 20 JANUARi 15:30		

Hammarby - Hässelby
Resultat: 10 - 5
Hässelby - Tumba
Resultat: 5 - 3

Skanstullhallen			

Högalid - Hässelby
Resultat: 5 - 10

lördag 27 januari 15:45		

Hässelby - Hammarbyhöjden

Med reservation för matchflyttar och ändringar. Kolla alltid i ibis för senast information.

Hässelbyhallen

LÖRDAG 3 februari 14:15		

Runby - Hässelby

Väsbyskolan

lördag 10 februari 13:15		

Hässelby - Täby FC

Hässelbyhallen

SÖNDAG 25 februari 14:45		

Hässelby - Tyresö Trollbäcken

Hässelbyhallen

fredag 2 mars 19:45		

Nacka Wallenstam - Hässelby

Ormingehallen

söndag 11 mars 17:15			

Hässelby - Västerhaninge

Hässelbyhallen

SÖNDAG 18 mars 15:00		

Råsunda - Hässelby

Råstaparkhallen

SÖNDAG 25 MARS 15:00		

Hässelby - Offensiv Lidingö

Hässelbyhallen

www.hskinnebandy.se

matchprogram 2017/2018

herrar division 2

TACK FÖR IDAG!

VI SES HEMMA I BORGEN!

www.hskinnebandy.se

