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Hässelby Herr
2017/2018
omgång 22: Offensiv Lidingö
Hässelbyhallen
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Vi hälsar offensiv lidingö
varmt välkomna till
Hässelbyhallen

Foto: Johan Folke

arrangemangsansvarig: Samuel Entian
domarpar: Christian Högberg & Fredrik Berglund
sargvakter: Hässelby Pojkar 05
speaker: Pär Hugozon
sekretariat: Robin Lidmyr, Jimmy Lidmyr, Anders Nilsson
Matchknattar: Hässelby Pojkar 09
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VARMT VÄLKOMNA till
omgång 22
Jag vill börja med att hälsa Offensiv
Lidingö, domare och publik välkomna till
dagens match i division 2.
Med nio raka segrar innanför bältet är vi
nu klara för uppflyttning till division 1.
Efter en övertygande bortaseger med
hela 11-2 mot Råsunda senast kan man
ju tycka att vi borde vara nöjda och
belåtna, men vi kommer att göra allt för
förlänga segerraden och sluta på topp.

Foto: Johan Folke

Synd att man inte slängde in en röding
på att vi skulle gå upp i år då vi ju lär
ha stått rätt högt i odds när vi tog detta
kamikazeuppdrag i höstas och endast
hade två gubbar kvar från den trupp som
åkte ur.
Men med hårt jobb och envishet har vi
lyckats få till såväl en trupp som ett spel
som håller i division 2.
Stor bock och tack till alla inblandade !!
Forza Hawks!
hasselbyinnebandyherrar

hawks_herr

Björn Andersson, Team Manager
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laguppställning
OFFENSIV
LIDINGÖ

HÄSSELBY
MÅLVAKTER
1. Dennis Lindblom (27 år)
80. Joel Persson (19 år)
UTESPELARE
3. Philip Durling (21 år)
7. Christopher Östberg (38 år)
8. Alex Tamminen (33 år)
10. Rickard Jarnling (22 år)
11. Philip Täckenström (23 år)
12. Andreas Törnblom (22 år)
13. Niklas Fredriksson (32 år)
16. Jesper Roth (18 år)
20. Erik Sandström (20 år)
21. Hacke Wafa (26 år)
23. Joel Lindevall (21 år)
27. Eliott Walker (18 år)
29. Robert Sedvall (27 år)
51. Leo Johansson (20 år)
65. Daniel Hedengran (28 år)
66. Anton Larsson (c) (24 år)
72. Pontus Lindblom (27 år)
88. Joakim Renner (19 år)
89. Anton Andermyr (19 år)
LEDARE
Anders Mörk
Björn Andersson
Lars Kjellin

MÅLVAKTER
1. Pontus Håkansson (22 år)
92. Jacob Norlander (25 år)
UTESPELARE
2. Andreas Sjövall (30 år)
4. Anders Friman (28 år)
6. Robert Birgersson (35 år)
8. Mikael Nyborg (24 år)
9. Markus Åsbrink (27 år)
11. Markus Sandström (24 år)
13. Daniel Wessberger (25 år)
15. David Westerlund (27 år)
17. Marcus Hemrin (25 år)
18. Karl Olofsson (22 år)
25. Joel Birging (22 år)
26. Edvin Gantelius (16 år)
33. Sebastian Ekberg (24 år) (c)
71. Alexander Neiglick (17 år)
77. Alfred Lindhe (18 år)

LEDARE
Greger Olsson

dagens domarpar: Christian Högberg & Fredrik Berglund
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KLARA FÖR
DIVISION ETT
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head coach
anders mörk

född: 1993
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Säsongens sista match
spelas på söndag mot offensiv lidingö. uppflyttningen
till division ett blev klart
förra helgen.
Ett stort grattis till division ett platsen! hur känns det att vara klara för
uppflyttning?
- Det är jättekul att vara tillbaka i
division 1! Hässelby är den förening
som ligger mig varmast om hjärtat.
Det sliter mer på mig att vara tränare i Hässelby än att vara tränare
i någon annan förening. Jag blir
mer bekymrad om det går dåligt och
vill verkligen att det ska gå bra för
Hässelby.
VAD TAR DU MED DIG FRÅN DENNA SÄSONG?
- Lagandan i laget och den kulturen
vi har skapat är jag väldigt stolt
över som ledare även om det framförallt är spelarna som skapat den.
Vi har god kamratskap samtidgt
som vi tar vårt uppdrag väldigt seriöst. Vinnarskalle visar man på banan genom exempelvis Hackes slit.
Vi har chans nu att skapa den kultur
vi vill ha i laget. Man kommer i tid
och hör av sig om man inte kan
komma osv. Ingen har mer frihet att
göra som man vill än någon annan.
- Vi har i princip startat alla matcher på tre femmor. Lite beroende av
sjukdomar osv så har vi i allafall
startat på tre kedjor. Vi är ett lag
med en stor bredd som inte står och
faller med någon enskilda spelare.

herrar division 2
vad betyder det för hässelby att vi är
tillbaka i ettan?
- Vi har många unga spelare som
ska utvecklas så det är perfekt
för oss att spela i ettan. Och det
kommer bli mycket roligare. Vi är
den enda föreningen som har haft
någon typ av hemmaarrangemang
i division 2 den här säsongen och
jag ser fram emot bortamatcher där
det åtminstone finns en speaker
och liverapportering av matcherna.
Det blir mer på riktigt med längre
uppvärmningstid och så vidare.
Det kommer bli stor skillnad. Men
nu gäller det också att vi håller oss
kvar i ettan. Hässelby ska inte spela
lägre än så.
- Så här i efterhand kan jag känna
att det var bra att vi gick upp i år.
Jag tror division 2 blir tuffare - men
även roligare nästa år. I år var det
bara vi och Tumba som kom uppifrån men med de lagen som åker ner
i år - Åkersberga, Grimsta, Huddinge
och Balrog - så blir det inte att bara
knalla igenom serien nästa år.
När kände du på riktigt att ni hade en
rimlig chans att ta er tillbaka till
ettan denna säsong?
- Jag vet inte riktigt. Jag har inte
riktigt sett det på det viset. Inledningsvis hade vi bara två spelare
kvar sedan säsongen innan och
hade knappt något lag. Klubben
hade satt en tvåårsplan på att ta oss
tillbaka till division 1. Sen fick vi
ihop ett lag som på pappret såg bra
ut. Då funderade man ju lite på om
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vi skulle klara av att gå upp trots
allt. Sen började säsongen och efter
fyra matcher hade vi två förluster,
en oavgjord och en vinst. Jag trodde
nog att det skulle gå bättre från
början men med den starten så blev
fokus något helt annat och vi fick
verkligen ta en match i taget.
- Hoppet var ändå att serien var så
pass jämn. Ett par segrar så skulle
vi kunna vara med och hugga lite.
Efter juluppehållet förlorade vi
mot Hammarby som ledde serien
samtidigt visste vi att vi kunde slå
alla lagen som var kvar om vi hade
en bra dag. Kan vi få ihop tre, fyra
segrar så kan vi var med till slutet.
- När vi slog Nacka i början av mars
så kände vi att det här kan vi ta.
Då hade vi sex sju segrar i ryggen

herrar division 2
och självförtroendet gör så oerhört
mycket.
hur ser du på nästa säsong?
- Först ska vi avsluta denna säsong
och sätta bokslut. Sen börjar arbetet
med förberedelserna inför nästa.
Det är stor nivåskillnad mellan division 2 och division 1. Det räcker ju
inte med att ta sig tillbaka vi måste
ju även se till så att vi stannar kvar
i ettan.
- Sen vill jag passa på att tacka alla
i klubben som lagt ner så otroligt
mycket slit för herrlaget med fantastiska hemmaarrangemang och
mycket publik. Killarna ser detta
och det är jätteuppskattat.
Stort tack Anders och lycka till på
söndag och framförallt med plane-

Foto: Johan Folke

ringen av nästa säsong!
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STORT TACK TILL
HEMMAPUBLIKEN!
Hammarby: 190
Högalid: 122
Runby: 150
Nacka Wallenstam: 127
Råsunda: 112
Tumba: 183
Hammarbyhöjden: 185
Täby FC Ungdom: 196
Tyresö Trollbäcken: 119
Västerhaninge: 202
www.hskinnebandy.se
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MATCHENS PROFIL:

Pontus Lindblom
Pontus lindblom
född: 1990

position: forward
säsonger i Hässelby A-lag: NY
moderklubb: Hässelby
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PONTUS Lindblom är en Hässelbyprofil som spelat i klubben sedan barnsben. efter
junioråldern LA HAN KLUBBAN
PÅ HYLLAN FÖR ATT ISTÄLLET
FOKUSERA PÅ TRÄNARROLLEN.

en del spelare har det varit viktigt

Vid 28 års ålder GÖR HAN DENNA SÄSONG DEBUT I HÄSSELBYS
A-LAG.

vad är det som gör att ni lyckas?

STORT GRATTIS TILL UPPFLYTTNINGEN. HUR

femman har levererat och det har

KÄNNS DET HÄR?

skapat sjuk trygghet att ha Dennis

- Sjukt skönt att vi går upp! Ef-

i målet.

att vi gick upp i år. Hacke och Anton
exempelvis har nog haft mer fokus
på uppflyttningen. De har varit
inställda på att vi bara skulle ned
och vända.

- Laget. Alla kämpar för varandra.
Vi har haft en kultur där man tar
jobbet och gör det lilla extra. Första-

ter den knackiga inledningen på
säsongen var det svårt att tro att vi

när trodde du på riktigt att ni hade an

skulle gå hela vägen. Det känns som

bra chans att avancera?

vi har fått ihop något bra även om
det var lite tungt i början. Tiden har
varit viktig, vi har spelat ihop oss

- Under våren började jag tro på det
på riktigt. Det var tungt att torska
mot Hammarby men de var för bra

och lärt känna varandra.

för den här serien. Sen fick vi två

och när slutsignalen kom förra sön-

på.

vinster i rad och sen har det rullat

dagen när det avgjordes i matchen mot
råsunda?

- Jag tror det var helt rätt att gå upp

- Det kändes mer som lättnad än

i år. Det kommer bli svårare nästa

glädje. Det har varit lite den känslan

år.

hela säsongen. En lättnad när vi
har vunnit. När matchen är klar mot

det var många som blev lite förvånade

Lidingö hemma i Hässelbyhallen på

när du bestämde dig för att ta fram

söndag tror jag vi kan släppa loss

klubban igen. var det rätt beslut?

lite mer.

- Absolut! Det bästa är att vi har

- Jag har sett uppflyttningen mer

känna att vi har kul på träning.

haft så kul. Alla kan komma ner och

som en tvåårsplan men jag tror för

dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal
www.hskinnebandy.se
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- Jag hade inga direkta planer på

du gör din första säsong på länge

att spela men det var ont om spe-

tillsammans med tvillingbrorsan och

lare på träning under försäsongen

målvakten DENNIS. hur har det varit?

så jag tänkte att jag glider ner och

- Det är riktigt kul att få spela med

tränar lite för att det är kul. Sen fick

Dennis igen. Det var också lite av

jag frågan om jag ville köra och då

ett skäl till att jag bestämde mig för

kändes det rätt.

att spela. Vi skiljdes åt i början av
junioråren och har inte spelat ihop

- Mina förväntningar på den här sä-

alls sedan dess. Han är sjukt duktig

songen var mer att vi skulle bygga

keeper och bidrar massor.

för att ta oss tillbaka till ettan året
efter. Det har funkat bra att kom-

- Det är lite samma sak med Hacke.

ma tillbaka. Vi har haft bra fart på

Vi spelade ihop som kids men har

träningarna och det är lite som att

inte spelat ihop på jättelänge. För-

cykla - det sitter i ryggmärgen.

rän nu.

- Det har också varit kul att byta

kan du säga någonting om dina planer

plats och se saker från spelarnas

framåt. Är det fullt fokus på spelar-

sida. Jag ser nya saker som jag inte

karriären nu?

ser som tränare. Jag tycker att jag

- Har ingen aning om jag ska vara

fått med mig mycket kring ledar-

ärlig. Jag trummar på. Tränarkar-

skapet som jag kommer ha nytta av

riären är det som drar på sikt. Jag

som tränare.

hoppas att jag kan kombinera det på
något sätt.

dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal
www.hskinnebandy.se
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- Det är också jättekul att det känns

Hacke har klagat lite på att du tagit

som vi är på väg uppåt. Det är

hans rampljus. har du några kommen-

många i klubben som engagerar sig

tarer på det?

och bryr sig om laget och hjälper

- Det är bara kul. Hacke har alltid

oss att ta oss framåt. Varenda spela-

varit en publikfavorit men jag har

re märker av det stora intresset och

jobbat lite på att få med mig kidsen.

det blir mycket roligare att spela då.
Sjukt cred till alla som hjälper till!

Det sägs att du är bra på att få igång
snacket och peppa laget?

hur ser du på din egna prestation den

- Jag försöker få en positiv stäm-

här säsongen?

ning och kommer med input särskilt

- Jag har höga krav på mig själv.

när det går tungt. Men det är fler

Har inte tänkt så mycket på att det

som bidrar. Hacke är alltid där och

är ett bra tag sedan jag spelade sist.

Dennis är en klippa som skapar

Jag är en sån fruktansvärd vinnar-

trygghet bakåt sen har vi en riktig

skalle men är helt OK nöjd med min

glädjespridare i Tamminen.

insats. Hade gärna gjort fler poäng
men det har gått bättre och bättre.

ett stort tack pontus och lycka till!

www.hskinnebandy.se
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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: 209
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
antal A-lagsmatcher: 164
moderklubb: Hässelby

wafa

#23

Joel

lindevall

forward
född: 1996
NY

#25

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

niklas

hagberg

back
född: 1989
NY

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

www.hskinnebandy.se
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#27

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

#65

daniel

hedengran

back
född: 1989
NY

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

www.hskinnebandy.se
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#66
center
född: 1993

anton

larsson
CAPTAIN

#72

säsonger i A-laget: 7
antal A-lagsmatcher: 145
moderklubb: Hässelby

pontus

lindblom

center
född: 1990
NY

#80

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

joel

persson

målvakt
född: 1999
HJ

#88

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

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
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TABELLEN
HERRAR DIVISION 2

STORT TACK TILL VÅR
MATERIALPARTNER
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bästa +/-

EFTER 21 OMGÅNGAR
PLUS

MINUS

TOTALT

NIKLAS FREDRIKSSON
hacke wafa
rickard jarnling
anton larsson

59
68
42
58

29
38
17
35

Christoffer östberg

35

21

30
25
25
23
14
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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		
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		
Skanstullhallen			

lördag 27 januari 15:45		

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

Hässelbyhallen			

LÖRDAG 3 februari 14:15		
Väsbyskolan				

lördag 10 februari 13:15		
Hässelbyhallen			

SÖNDAG 25 februari 14:45		
Hässelbyhallen			

fredag 2 mars 19:45		
Ormingehallen			

söndag 11 mars 17:15			
Hässelbyhallen			

SÖNDAG 18 mars 15:00		

Hammarby - Hässelby
Resultat: 10 - 5
Hässelby - Tumba
Resultat: 5 - 3
Högalid - Hässelby
Resultat: 5 - 10
Hässelby - Hammarbyhöjden
Resultat: 8 - 6
Runby - Hässelby
Resultat: 1 - 6
Hässelby - Täby FC
Resultat: 10 - 4
Hässelby - Tyresö Trollbäcken
Resultat: 9 - 3
Nacka Wallenstam - Hässelby
Resultat: 4 - 6
Hässelby - Västerhaninge
Resultat: 8 - 6

Råstaparkhallen			

Råsunda - Hässelby
Resultat: 2 - 11

SÖNDAG 25 MARS 15:00		

Hässelby - Offensiv Lidingö

Hässelbyhallen
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stort TACK!
arrangemangsgruppen, sargvakter, publik,
sponsorer och alla i och kring herrlaget!

VI SES 2018/2019
i division ett

www.hskinnebandy.se

