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www.valterssonwickstrom.com

Lev livet leende

med en frisk mun!

Kvalité, Kompetens
och Kontinuitet!

Vi hälsar nya
patienter välkomna!

Det är en ära att få  inleda 
min fjärde säsong 
som ordförande med 
att få säga några ord i 

vår upp skattade Vikingstidning. 
Denna tidning har under åren 
utvecklats mycket professionellt 
och är  synnerligen populär bland 
alla våra medlemmar och fans. 
 
När det gäller vår förra säsong 
så ska jag inte orda så mycket 
om den. Men man kan summera 
den med att säga att vår förening 
visar en otrolig styrka i med och 
motgång. 
 
Nu lyfter vi hockeyblicken 
och ser fram emot en ny säsong 
med nya spännande utmaningar 
där vi stärkt organisationen ytter-
ligare och med en ny och erfaren 
tränare som nu får i uppgift att 
synka ihop våra nya och gamla 
hockeygrabbar och leda laget mot 
nya framgångar. 
 
Det känns också bra med 
organisationen runt vår ung-
domsverksamhet där intresset 
fortsätter att öka och där bildan-
det av en ny ungdomssektion 
kommer att stärka verksamheten 
på både kort och lång sikt. 
 
 

Men det kostar också att bedri-
va en hockeyklubb med ambition 
att vara ett topplag i Hockeyettan 
samt att utveckla och driva vår U 
och J-verksamhet. Så jakten med 
att hålla vår ekonomi i balans 
ställer hela föreningen inför stora 
utmaningar. 
 
Därför vädjar jag till alla 
våra fans att bidra med att lösa 
medlemskort och även gå med 
i våra olika projekt  där ibland 
annat Vikingalyftet är en del. 
 
Jag blir också stolt när jag ser 
alla som stöder vår förening på 
ideell basis och som lägger ner ett 
fantastiskt jobb i Vikings.
 
Jag vill också tacka våra 
 sponsorer och samarbets partners 
som år efter år bidrar ekono-
miskt.
 
Så för fjärde gången som 
 Ordförande i denna 
 anrika förening hälsar 
jag er alla väl-
komna till en 
ny och mycket 
spännande 
säsong 2019-
20.
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När Nybro Vikings letar tränare så gör 
man det uppenbarligen med den be-
fintliga kontaktboken som bas. Men 
där förra säsongens lösning med Sami 
Lehtinen pekade på en tränare som al-
drig haft ansvar för ett seniorlag förut, 
så tål Mikael Tisells CV en betydligt 
hårdare granskning. Det har nu gått 
mer än 13 år sedan Mikael Tisell läm-
nade Nybro, då i hockeyallsvenskan, 
för att bli en del av tränarstaben i 
Malmö Redhawks som spelade i då-
varande Elitserien. Mycket har hänt 
 sedan dess. För Tisells del gick kar-
riären därefter vidare via Tingsryd, 
som han var med och tog upp till 
allsvenskan, och sedan Kristianstad. 
Men är det något som är  tydligt eft-
er att ha fortsatt titta igenom Tisells 
historik så är det att han sällan följer 
konventionella vägar i hockeylivet. 
Efter Kristianstad hamnade han näm-
ligen i Troja/ljungbys juniororgani-

sation - något som vi kan se spår av i 
dagens Nybrolag - för att sedan ta ett 
par “sabbatsår” och ge sig in i bygg-
branschen med egenstartad byggfir-
ma. Suget efter att komma tillbaka till 
hockeyn var dock för stort, och helt 
plötsligt befann sig Tisell i Ungern.

– Det var en gammal spelare som 
heter Janos Vas, med förflutet i Tings-
ryd och Halmstad, som hörde av sig 
och frågade om jag var intresserad av 
att komma över. Jag såg det som en 
spännande utmaning.

Så pass mycket att han året efter 
provade ytterligare ett utlandsäven-
tyr; den här gången i Rumänien.

– Det var en fantastisk säsong 
 faktiskt, en sådan som man inte har så 
ofta. Vi var nya i den ungerska ligan 
och det var många i laget som bara 
spelat på amatörnivå förut och inte 
tränat ordentligt. Det var en härlig 

resa, men samtidigt får man ett annat 
perspektiv på vad mycket matcher är. 
I Ungern spelade vi 82 matcher om 
poäng där det gällde att vinna i prin-
cip allt. Sedan i det rumänska laget så 
kom jag in i december och var ändå 
med om att spela 55 matcher. Totalt 
spelade laget 97 matcher den säson-
gen, både i ungerska ligan och i den 
inhemska, så det var i snitt 4 matcher 
per vecka.

Nu är det dock Nybro som gäller. Ett 
Nybro som gör sitt bästa för att se till 
att den fiaskoartade fjolårssäsongen 
inte ska upprepas. Tisell har givetvis 
studerat föregående säsong, och har 
bildat sig en uppfattning om varför det 
gick som det gick.  

– Jag vill inte gå in för mycket i de-
talj, men hela laget var lite för yvigt. 
Lite för offensivt inriktade och det 
skedde på bekostnad av defensiven, 

vilket innebar att flera motståndare 
kontrade bort oss. Det kostade mån-
ga poäng. Sedan var inte allt dåligt, 
det som fungerade bra ska vi försöka 
 vårda.
Vad tycker du om laget så här 
långt då?

– Det är ett jätteskönt gäng. Jämför 
man med mina tidigare lag i Rumänien 
och Ungern så finns det en helt annan 
jämnhet här. Alla är vältränade och 
välskolade och vi har ett riktigt bra try-
ck på träningarna. De nya har  kommit 
in på ett väldigt bra sätt också.

Tre av dessa nya spelare har Tisell 
varit med och plockat in från det lag 
som han coachade i Troja/Ljungbys 
juniororganisation (Hampus Andréen, 
Alfred Andersson samt Robin Johans-
son). 
Är det en fördel att känna till 
spelare sedan innan?

– Det är klart att det är en fördel 
att få in spelare som man känner till 
sedan tidigare, inte minst för att man 
vet vad man kan få ut. Sedan har man 
en arbetsbeskrivning till varje pus-
selbit. Vad ska denna spelare kunna, 
hur ska kedjan spela, vad ska vi få ut? 
Tittar vi närmare på “Hampe” (Ham-

Vid sidan av ishockeyn driver han en byggfirma. Nu ska nygamle tränaren 
Mikael Tisell börja bygga om Nybro Vikings till ett playoff-lag igen.
– Det är skitkul att vara tillbaka. Jag trivdes jättebra när jag var här förut, 
och det behövdes inte lång tid för att bestämma mig när jag fick frågan.

Tisells nya bygg projekt
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15 nov - 21 dec torsdag till lördag  
 

Vi dukar upp ett traditionellt småländskt 
julbord i Linnea Art Restaurant. 

695:- per person
 

Välkommen att boka bord!  

the Hotel

the Design

695:- 
per person

JULBORD   på Kosta Boda Ar t Hotel

the Christmas Experience

www.kostabodaarthotel.se • 0478-348 35
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CERTIFICATE of
EXCELLENCE

pus  Andréen) och Alfred (Andersson) 
så har de bra storlek och fin skrid-
skoåkning, bra arbetsmoral och mål-
farliga. När de bitarna föll på plats 
så letade vi efter någon som kunde 
 komplettera dem.

Valet föll där på Viktor Lennarts-
son, ytterligare en skridskostark 
spelare med känsla för målet. Tanken 
var att de skulle kunna vinna puckar 
och vara vindsnabba i kontringarna, 
och visst har vi redan sett exempel på 
sådana blixtsnabba omställningar som 
 resulterat i mål nu under försäsongen. 

– Samtidigt har det varit en jämn 
produktion mellan kedjorna. Det är 
inte bara den kedjan som är dukti-
ga kontringsspelare, utan det finns i 
samtliga formationer. Det har varit ett 
var kriterierna när vi har diskuterat 
truppen med sportgruppen; att vilja ha 
spelare, nya eller gamla, som är riktigt 
bra på skridskorna. Ett annat exem-
pel på en sådan rekrytering är  Simon 
Hansson, som jag följde när han var 
junior. En skön utvecklingskurva, 
bra bakåt och otroligt kontringsstark, 
säger Tisell. 

Det låter med andra ord som att 

en viktig del av Tisells ishockeyfilo-
sofi handlar om kontringar, men det 
är samtidigt sådant som alla tränare 
är ute efter enligt Tisell själv. Istället 
vill han framhålla två nycklar för hur 
han vill att spelarna ska uppträda den 
kommande säsongen; konsekvent och 
tålmodigt.

– Det gäller inte bara spelet på isen, 
utan också att bibehålla den styrka 
man samlat på sig under sommaren. 
Man ska aldrig lämna fundamentet 
som man står på, utan ha en hög nivå 
på det basala som man gör varje dag. 
Jag vill att spelarna ska vara välpre-
parerade fysiskt, och att det ska vara 
accepterat att det blir fel ibland så 
länge man gör det man kan göra för 
laget alla dagar i veckan, med fore-
checking, täcka skott etc. Vi är på god 
väg dit. Sedan behöver man givetvis 
organisera sig försvarsmässigt och an-
fallsmässigt så att alla vet vad man ska 
göra utan att behöva tänka efter. Då 
spelar det ingen roll om vi möter ett 
lag på nedre halvan eller ett topplag 
i en jätteviktigt match, alla ska göra 
samma saker oavsett.

Oskar Fransson

Tisells nya bygg projekt
FOTO: MAGNUS EKEROS
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Powerforwarden från Bromma var 
ytterst, ytterst nära en övergång till 
Almtuna i våras, men när Uppsala-
laget misslyckades i det allsvenska 
kvalet rann allt ut i sanden - till Ny-
bro Vikings lycka.

– Jag är inte bitter över det - även 
om jag en dag vill ta klivet upp och 
 spela på en högre nivå.
Hur gick tankarna när du skrev 
på för en ny säsong med Nybro?

– Största anledningen är att jag 
kommer så bra överens med spelar-
na i laget. Många fastnar här många 
säsonger och det betyder ju att  klubben 
gör något rätt. Jag trivs väldigt bra  
i Nybro nu och sedan har klubben 
fina faciliteter.

Men Alex Eks första tid i Nybro Vi-
kings var allt annat än en dans på ro-
sor. Som 20-åring, sommaren 2017, 
sökte han en ny hockeyutmaning och 
lämnade tryggheten i Bromma och 
Stockholmshockeyn för att utveck-
las både som människa och hock-
eyspelare. Han hörde bland annat av 

sig till Nybro och fick ett tryoutkon-
trakt med den småländska klubben 
som senare blev till ett permanent 
kontrakt.

– Första året var stökigt och det var 
mycket som hände som gjorde att det 
blev svårt att prestera på isen. Det 
var första gången jag flyttade hemi-
från och det var mentalt tufft med 
allt runt omkring, säger Ek.

Den första tiden bodde han en tid 
hos sin faster i Kalmar och även några 
nätter hos klubbens kanslist. Ett tag 
under tryoutperioden funderade Ek 
på att ge upp Nybroäventyret.

– Jag kände mig osäker och kände 
att jag inte kunde släppa loss på 
träningarna. Jag var redo att säga 
tack och hej några gånger.
Vad var det som gjorde att det 
vände?

– Jag minns en kväll när Borg (Se-
bastian) och Alexander Johansson 
(tidigare Nybromålvakt) ville att jag 
skulle stanna och spela FIFA med 
dem. Jag ville åka till Kalmar, men 

de tvingade mig att följa 
med dem och jag kände 
efter den kvällen att myck-
et släppte. Det blev bät-
tre och bättre, både på 
och utanför isen. Och 
även om det inte blev så 
jättemånga poäng den 
första säsongen så tyck-
te jag att det gick ganska 
bra.

Numera bor Alex Ex i 
närheten av Liljas Arena 
och har både mognat som 
spelare och som person.

– Ja, jag har mognat oer-
hört  mycket. Förra året job-
bade jag på Hanemålaskolan 
och det var väldigt kul att jobba 
med barn med olika  uppväxt. Efter 
tiden på skolan fick jag ett större 
perspektiv på att uppskatta det 
man har hemifrån, att förstå hur 
bra man har det med föräldrar som 
alltid ställer upp och finns där. Det 

blev en ögonöppnare och jag 
uppskattar mina nära och kära 
ännu mer nu.

Förra säsongen blev litet av ett ge-
nombrott för Alex Ek, trots att han 
till en början inte hade tränaren 
Sami  Lehtinens förtroende.

– Jag inledde med Borg och 
Järlefelt (Johan), men efter någon 
vecka tog Sami in mig på ett 
möte och sa att han inte såg 
någon roll för mig i förs-
ta- eller andrakedjan. Det 
blev en rejäl tändvätska 
för mig och jag ville 
motbevisa honom.

Och visst gjorde 
Alex Ek det. 

Totalt blev det 16 mål och 27 assist 
under förra säsongen. Genombrottet 
var ett faktum.

– Visst var det en stor skillnad 
poängmässigt mellan år ett och två. 
Men med min spelstil är inte poän-
gen det viktiga utan att jobba hårt 

över hela isen och göra allt man 
kan. Jag är inte tillräckligt bra 

för att kunna åka runt 
på en skridsko 

och slå en skön 
p a s s n i n g , 

TRÄNARE MÅLVAKTERBACKARFORWARDS LAGEN

För två år sedan var han nära att ge upp Nybroäventyret och  flytta 
hem till Bromma. Men Alex Ek blev kvar i östra Småland och är 
 numera en av nyckelspelarna i Nybro Vikings som ska leverera.
– Alla spelare ska bidra med sitt, sedan kanske pressen att prestera 
på mig är större, men det tycker jag bara är kul, säger 22-åringen.

Alex Ek gillar sin nya roll

“Jag kände mig osäker 
och kände att jag inte 
kunde släppa loss på 
träningarna. Jag var  
redo att säga tack och  
hej några gånger. ”
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Alex Ek gillar sin nya roll
eller för den delen dra ett skott i 
första krysset. Jag måste göra jobbet 
varje gång och inte åka med mössan 
i handen.
Din polare Johan Järlefelt 
 lämnade Vikings för Kalmar 
HC. Var det aktuellt för dig 
med?

– För egen del fanns det inte på 
kartan att gå till Kalmar. Jag tycker 
att det var tråkigt att han gick dit, 

men samtidigt förstår jag hans 
situation då han pluggar i sta-

den. Vi har daglig kontakt 
och träffas ibland på hel-

gerna.
Inför den här 
säsongen är 

förväntningar-
na enorma 

på Alex 
Ek. Han 

har öst in mål på försäsongen och ser 
 ruggigt vass ut.

– Jag vet vad jag ska göra på isen 
och man får den istid man förtjänar. 
Jag har inga problem att hantera 
pressen.
Du verkar ha hittat en ny lekkam-
rat i form av Daniel Håkansson?

– Håkansson kan spela ishockey. 
Han ser allt och vet var man är på 
isen. Är man fri så får man pucken. 
Jag kan inte klaga, säger Ek och sk-
rattar till.

Dock kommer Alex Ek att inle-
da  grundserien med att rehabilitera 
en skada. Bara några dagar före den 
stekheta premiären borta mot Kalmar 
HC den 14 september så opereras for-
warden.

– Jag trodde först att det var en 
ljumsskada men läkarna kom fram 
till att det är bukvägsbrock och det är 
något som som drabbar hockeyspelare. 
Jag har haft problem med det sedan  
i oktober.
Hur länge blir du borta?

- Efter opererationen väntar fem-
sex veckors vila, men jag börja smy-

ga i gång på isen efter två veckor. 
Jag har en målbild över att kunna 

vara tillbaka i hemmamatchen 
mot Kalmar den 2 november...

Räkna med en spel sugen 
Alex Ek då.

Daniel Grozdanovski

 

> FAKTA: 16. ALEX EK
g  Ålder: 22 år (fylller 23 år i höst).
g  Bor: Centrala Nybro.
g Familj: Mamma, pappa, lillasyster.
g Position: Forward/Center.
g Aktuell: Poängkung i fjol som kommer att inleda säsongen med att 
 rehabilitera en skada. Väntas göra comeback i början av november. 
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Kalmar Hamn AB
Tel: +46 (0)480 45 14 50
info@kalmarhamn.se
www.kalmar.se/kalmarhamn

Big enough to cope
Small enough to care

– en av Sveriges största återförsäljare av... 

www.atteviks.se/Lastvagnar

ATTEVIKS 
EN FULLSERVICE-

PARTNER I 

SCANIAS NÄTVERK

Atteviks Lastvagnar AB är en av de större återförsäljarna för Scania 
i Sverige. Förutom försäljning av lastbilar och släpvagnar har vi 
stort fokus på vår serviceverksamhet som även omfattar bussar, 
lastbilspåbyggnader och skadereparationer. Vi finns på följande orter; 
Jönköping, Växjö, Nässjö, Tranås, Ljungby, Älmhult, Kalmar och Nybro.

0480 E 137 40 wwwCsyabCse|

Transportgymnasium

Trafiklärarutbildning

YKBEfortbildning
MyrkeskompetensL

ADREintyg för transport
med farligt gods

Maskinförarutbildning

Liftutbildning

Utbildning på utökad B,
BE, C R CE

Din Prefableveratör

AB Nybro Cementgjuteri
Telefon: 0481 - 160 60

Hemsida: www.nybrocementgjuteri.se
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Ni har lämnat Troja Ljungby och 
Västerviks IK för Nybro Vikings. 
Vad lockade med Nybro? 

Alfred: Ja, först och främst har Nybro 
en ambition om att gå upp i Allsvenskan 
och det är alltid roligt att vara med på en 
sådan resa. Jag har gjort det med Troja 
en gång. Micke Tisell hörde av sig och 
då var det inte någon större tveksamhet 
från min sida att skriva på för Nybro. 
Nybro är också en jättefin förening och 
alla runt omkring är hur grymma som 
helst. Det är riktigt kul att vara här. 

Hampus: Det var flera aspekter som 
lockade med Nybro. För min del han-
dlade det först och främst om att hitta 
ett lag som passade mig, där jag kan få 
en roll som jag kan utvecklas i och att 
folk tror på mig. Tisell hörde av sig och 
snackade med mig om Nybros upplägg 
och hur de tänkte kring mig och jag ty-
ckte det klaffade bra. Eftersom att jag 
haft Tisell som tränare  innan så var det 
inte så mycket att tveka på. Det är alltid 
skönt att ha en tränare som man vet lite 
vad man får utav. Nybro kändes som ett 
bra alternativ för mig. 
Kan ni jämföra städerna och 
förutsättningarna? 

A: Nybro är väl lite likt Ljungby, 
det är lite hockeytokigt och det är en 
 hockeystad. Det känns som att alla  
i Nybro går på hockey och brinner för la-
get. Det är kul att spela i en sådan stad. 

H: Jag har inte spelat i jättemånga 
lag, jag har spelat i Troja och i Tranås, 
två bra lag i hockeyettan och det har 
varit proffsigt i de föreningarna, men 
jag tycker det är minst lika proffsigt här 
i Nybro. 
Vad visste ni om Nybro som stad 
och om Nybro Vikings som lag 
innan ni kom hit? 

H: Staden hade jag inte så jättebra 
koll på, men man har ju varit här och 
spelat mot Nybro flera gånger och jag 
skulle säga att det är den bortamatchen 
som det har varit bäst drag i, man har 
känt att fansen i Nybro verkligen håller 
på sitt lag och är fanatiska, så det har 
varit väldigt kul att vara här och spela. 

A: Jag håller med Hampus, det är 
matcherna mot Nybro och Kristianstad 
som har varit de tuffaste i hockey ettan. 
Det är alltid roligt att spela inför myck-
et publik, som det är här i Nybro, så det 
ska bli kul att vara på ”rätt” sida denna 
säsong. 
Längtar ni efter att säsongen 
kommer igång? 

H: Ja, absolut, nu har vi spelat sex 
träningsmatcher och har fyra kvar. Jag 
tycker laget är på uppåtgående, så det 
känns kul. Och nu början man bli  taggad 
på att serien ska komma igång. 

A: Träningsmatcher är alltid träning-
smatcher, de matcherna betyder väl 
inte så mycket. Det handlar mest om att 

komma igång och hitta en kemi i laget, 
sen när serien drar igång så är det fullt 
fokus på det och det är ju de matcherna 
som man vill spela. 
Södra serien blir jämnare och 
tuffare från säsong till säsong. 
Hur ser ni på den kommande 
säsongen? 

H: Jo, det är bara att hålla med, södra 
serien ser ut att bli jäkligt bra i år igen, 
så det blir tufft. Det är fantastiskt kul 
att det är så många bra och jämna lag, 
det blir inga matcher där man bara åker 
och hämtar tre poäng, utan det kommer 
vara tuffa matcher hela tiden och det är 
ju sådana matcher man vill spela, så det 
ska bli kul. 

A: Jag tycker att mellan topp lagen 
i hockeyettan kontra bottenlagen  
i allsvenskan är det ingen större skill-
nad. Sedan finns det många skickliga 
spelare i hockeyettan som tyvärr aldrig 
får chansen i allsvenskan och det kan 
jag tycka är tråkigt för det är många som 
förtjänar en chans att få spela i en högre 
serie. 
Derby mot Kalmar i premiären, 
hur är känslan inför det? 

H: Det ska bli väldigt kul! Jag har ju 
inte upplevt det, men man har ju hört 
från många i laget att det är speciellt, så 
jag ser fram emot ett bra drag på läk-
taren. Jag har lite gamla lagkompisar 
som jag spelat med i Tranås och som nu 
spelar i Kalmar, de har berättat att det 
ska vara en magisk stämning under de 
matcherna. Det längtar jag till. 

A: Derbyn är de roligaste matcherna 
att spela. Jag har varit med och spelat 
i Troja mot Tingsryd och Västervik mot 
Oskarshamn, sjukt roliga matcher. Det 
blir oftast lite hetare än vanliga serie-

matcher, så det ser jag fram emot. 
Alfred kan du beskriva hur 
 Hampus är på isen? 

A: Hampus är en snabb spelare, en 
jäkligt snabb spelare. Han har ett bra 
skott och bra teknik. Han slår ofta sin 
back eller forward när han kommer med 
fart på kanten. Det är alltid kul att spela 
med en av sina bästa kompisar. 
Hur är Alfred på isen, Hampus? 

H: Affe är en skridskostark center, han 
ser isen bra och har ett bra spelsinne. Han 
är en ganska klassisk  center, med bra 
skridskoåkning och är bra i båda  ändarna, 
både defensivt och offensivt. En riktigt 
bra center helt enkelt. 
Har ni mött varandra? 

H: Hmm… jo, det har vi. När jag spe-
lade i Tranås, så var Hampus utlånad 
till Halmstad någon gång, jag tror det 
är den enda gången som vi har mött va-
randra. 
Hur var det att möta Alfred då? 

H: Det är inte kul...haha…jag  kommer 
ihåg, i matchen mot Halmstad då tunn-
lade han mig i egen zon och då tänkte 
jag att nu ska jag åka och sno pucken 
från honom och då gjorde han en tunnel 
som sista man och det var ju inte så jäv-
la roligt och det fick man ju höra i några 
veckor efteråt. Men det är smällar man 
får ta, haha. 
Alfred, hur var det att möta Ham-
pus? 

A: Jag gillar ju inte när det är någon 
som är snabbare än jag och tyvärr så är 
ju Hampus det. Så det är lite jobbigt att 
hänga med när han kommer i full fart 
på kanten. Det är väl det som jag avskyr 
mest, haha. 

Liselott Söderlund

Bästa vännerna Alfred Andersson, 22, och Hampus Andréen, 23, har 
spelat ihop i Troja som juniorer och seniorer och därmed följts åt genom 
åren. Nu väljer båda två att fortsätta sina hockeyresor  tillsammans i Ny
bro Vikings. För Vikingstidningen berättar de om längtan till premiären, 
sina förväntningar på säsongen – och om hur det är att möta varandra 
ute på isen.

Vännerna 
fortsätter 
resan ihop 

När Mikael Tisell och sport
gruppen lade pusslet för hur 
kedjan med Hampus Andréen och 
Alfred Andersson skulle formeras 
sökte man en snabb och höger
fattad spelare med ett bra skott. 
Man hittade honom i Tyskland.
– Bra fart på skridskorna, bra 
skott och hårt arbete, så skulle 
jag beskriva mig själv, säger 
 Viktor Lennarsson.

Viktor Lennartsson är forstrad i 

Färjestads ungdomsakademi, och har 
hunnit med spel i Kumla och Tranås, 
innan han begav sig ut på ett ut-
landsäventyr i Tysk land. 

– Det var väldigt kul. Det 
fanns ett stort intresse där. Se-
dan får klubbarna bara ha fyra 
import spelare, vilket innebar tuff 
konkurrens och att man ständigt 
hade hög press på sig att prestera. 
Hur gick tankarna på att 
flytta tillbaka till Sverige igen?

– Det var länge som jag inte visste 

om jag skulle fortsätta utomlands eller 
 flytta hem till Sverige igen. I januari fick 

vi dessutom barn så då kändes 
det som ett bra läge att flytta 
hem igen och då var Nybro ett 
av  lagen som jag ville till. 
Vad var det som lockade 
med Nybro?

– Det är en bra klubb med 
väldigt bra förutsättningar. 
 Sedan ville jag gärna spela un-

der Tisell också. 
Du bildar ju kedja med Andréen 

och Andersson, hur är det?
– De känner ju varandra väl se-

dan  tidigare, och jag har spelat med 
"Hampe" (Andréen) i Tranås. Jag tycker 
att vi hittar varandra bättre och bättre. 
Vi spelar med mycket fart och snabba 
omställningar. 
Vad ser du mest fram emot att 
säsongen ska starta?

– Vi börjar ju direkt med ett hett derby 
som jag hört mycket om och med  mycket 
hets och känslor. Det kommer bli väldigt 
kul, avslutar Lennartsson. 

Tredje länken: Snabbskrinnaren Lennartsson

STEFAN FRANSSON
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Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

AKTIETRÄFF PÅ BRIBO I NYBRO
-EN DEL AV CTT SYSTEMS

DIABASVÄGEN 1 NYBRO TISDAGEN 8/10 KL 18.30
CTT är marknads- och teknikledande leverantör av
produkter för aktiv kontroll av luftfuktigheten i flygplanets
kabin och flygkropp. Företagspresentation av Bribo
som ingår som en division i CTT Systems, som är noterat 
på Stockholmsbörsen Small Cap.
Divisionchef Tony Rosendal presenterar företaget.
FRÅGESTUND • KAFFEPAUS 
Därefter en guidad rundvandring i företagets lokaler
Varmt välkomna! - Max 50 deltagare
Anmälan senast 7/10 till kalmarnybro@hotmail.com 
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND

Tony Rosendal

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

AKTIETRÄFF MED FÖRETAGSBESÖK PÅ
POLYPLANK I FÄRJESTADEN
STORGATAN 123 FÄRJESTADEN TISDAGEN 24/9 KL 18.30
Polyplank tillverkar återvinningsbara produkter av 
återvunnen plast och spill av träfiber. Genom en unik
process ges produkterna mycket bra egenskaper.
Polyplank AB är noterat på First North.
Företagspresentation av Polyplanks VD Cay Strandén. 
FRÅGESTUND 
KAFFEPAUS 
Kvällen avslutas med guidad fabriksvisning
Varmt välkomna!

Anmälan senast 23/9 till kalmarnybro@hotmail.com 
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND

Cay Strandén

För två år sedan vann han 
Dalens interna poängliga i 
överlägsen stil, strax fram
för kedjekamraten Kalle 
Hult. Efter ett misslyckat 
fjolår i Kristianstad siktar 
han nu mot att nå nya höj
der igen, den här gången i 

Nybro. Karriären började 
dock i Östergötland.

– Jag är född och up-
pvuxen i Linköping, 

där jag spelade 
hela hela junior-
tiden. Jag kom 
in i seniorlivet 
på riktigt när 
jag flyttade till 
Sundsvall. Då 
var första gån-
gen jag flyttade 
hemifrån och 
fick klara mig 
själv, det var 
en stor om-
ställning .  Se-
dan kom jag 
till Dalen. 

Där träffade du Kalle Hult.
- Haha ja, det stämmer. 

Han sa att det räckte att ha 
klubban i isen så fick man 
en målchans när ni spelade 
ihop.

- Haha, riktigt så var det väl 
inte. Men vi hittade kemi ganska 
snabbt där. Han jobbar hårt och 
vinner mycket puck samtidigt 
som jag gillar att ha puck. Vi 
fick styra offensiven lite som vi 
ville. Vi hade en bra säsong där. 
Sedan gick jag till Krisitanstad...
Det ryktades redan då om 
att du var aktuell för Nybro. 
Hur nära var det?

- Det stämmer, jag var nära 
Nybro redan då, och fick en bra 
känsla. Men jag pratade även 
med Kristianstad, som ju också 
var ett topplag. Sedan gick jag 
på magkänslan då och det blev 
Kristanstad till slut. 
Är det ett beslut som du ån-
grar?

- Jag skulle inte säga att jag 
ångrar det, men med facit i 
hand så kanske man skulle gjort 
annorlunda. Men det var lite 

tajmingen i deras satsning som 
avgjorde. De hade precis varit 
i kvalserien och skulle bara gå 
upp nu, en sista satsning. Och 
det gjorde de ju också, men då 
var jag inte med. 
Vad var det som hände?

- Jag fick det inte att stämma, 
varken på eller utanför rinken. 
Jag kände att jag kunde få ut 
mer än jag fick förtroende för. 
Och förtroende ger självförtro-
ende. Ja ville få ut mer av mig 
själv. Men jag fick aldrig rik-
tigt ordning på det och istället 
för att gå därnere och tycka att 
allt var skit så var det bättre 
att göra något åt det. Sedan 
var det en liten härva i sig när 
jag skulle lämna, om pengar 
och ersättning. Tillslut så blev 
det Mjölby i division 2 som jag 
avslutade med och istället börja 
om med den här säsongen. 
Hur var det när Nybro kon-
taktade dig igen i år?

- Det var lite liknande som när 
jag hade kontakt med Nybro 
året innan. Jag fick bra käns-
la direkt. Det är en klubb med 

väldigt bra förutsättningar. Det 
känns proffsigt rakt igenom, det 
mesta kring föreningen faktiskt.
Var det dessutom en bonus 
att återförenas med Kalle?

- Givetvis är det så, när man 
har någon man känner och har 
fungerat ihop med tidigare så 
blir man ännu mer sugen, och 
då var det verkligen inga tvek-
samheter. 
Vad är din målsättning med 
säsongen?

- Främst så vill jag vara 
med och ta Nybro upp till 
allsvenskan. Men först ska vi ta 
en plats i allettan och göra en 
bra höst, sedan får man ta det 
därefter. Det slutgiltiga målet är 
ju i alla fall att fira vid slutet av 
säsongen. 
Och för egen del?

- Att ta nästa steg. Jag gör min 
fjärde säsong i ettan och känner 
att jag kan ta nästa steg och nå 
allsvenskan. Och det gör jag 
helst av allt med Nybro!

Hult om att återvända: "Som att flytta hem" 

Håkansson: "Vill ta Nybro till allsvenskan" 

Fyra säsonger har gått sedan 
sist. Fyra år som har gjort Kalle 
Hult till en mer komplett hock
eyspelare.
– Jag har mognat både som 
person och som hockey spelare, 
säger Kalle Hult.
Säsongen 2015-2016 var Nybro Vi-
kings i en uppbyggnadsfas. Man hade 
året innan precis klarat sig kvar i ettan 
trots ett  stjärnspäckat lag och Andreas 
Holfelt skulle göra sin första säsong 
som ansvarig för seniorlaget. En ung 
och lovande Kalle Hult som var nyutex-
aminerad från HV71:s juniorlag plock-
ades in.  Men även den säsongen gav 
mer att önska för Nybropubliken och 
Hults vistelse då blev bara en säsong.

– Det var min första seniorsäsong, 
och det var lite rörigt kring laget. Det 
gick tungt inledningsvis och det var 
spelare som lämnade och tillkom 
mitt under säsongen, säger Kalle, 
som då utmärkte sig mer genom 
sin utvisningsstatistik snarare än 
poängkvot.

Därefter flyttade han ner till 
Tyringe och fick spela ihop med 

kompisar från hockeygymnasiet.
– Jag fick en annan roll där jag fick 

hålla mer i pucken, vilket var väldigt 
utvecklande för mig. Sedan så blev 
det Dalen och flytt till Jönköping, där 
jag alltid känt mig som hemma. Där 
fick man jobba lite under radarn. 

Där fick Kalle dessutom stifta 
bekantskap med Daniel Håkansson.

– Han är bra på skridskorna och 
jäkligt bra med pucken. Det räck-
er med att vara på rätt plats och ha 
klubban i isen för att göra mål. 
Hur känns det att komma tillba-
ka till Nybro nu?

–Det känns jättebra, varit bra 
väder och skönt hela sommaren (sk-
ratt). Skämt å sido, det känns bra på 
alla vis. Min flickvän är härifrån dess-
utom. Det känns lite som att flytta 
hem. 
Det var många klubbar som ry-
ckte i dig, Kalmar bland annat. 
Var det självklart att det skulle 
bli Nybro?

– Jag snackade med lite olika klub-
bar, men när jag pratade med Hen-
ric Gustavsson så lät det väldigt in-
tressant. Sedan när Tisell berättade 

hur han tänkte spela, så var det pre-
cis så som jag tänkte och det kändes 
jättebra. 
Hur ser du på att återförenas 
med Håkansson igen?

– Jättekul! Han bodde dessutom 
hos mig under sin första tid i Nybro. 
Sist du var här blev du mest 
ihågkommen för dina ut-
visningsminuter, men sett till 
din statistik senaste säson-
gerna kan vi förvänta oss en 
poängkung nu?

– Jag går alltid ut och kämpar hårt, 
då får man oftare med sig pucken. 
Samtidigt som jag har utvecklat mitt 
skott sedan sist. Det gäller att ha is i 
magen så kommer även poängen. 
Hur länge dröjer det tills 
vi får se ett Gordie 
Howe-hattrick från 
dig?

– Det får väl kom-
ma i premiär-
derbyt mot Kal-
mar, avslutar 
Kalle Hult med 
ett leende.  

STEFAN FRANSSON
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> FAKTA: GORDIE HOWE-HATTRICK
g  Ett Gordie Howe-hattrick är när en 
spelare gör ett mål, får en assist samt är 
med i ett slagsmål i en och samma match.
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Matglädje är Guld värt!

Nyhet!

Lätt fixat med Guldfågelns nya Snacks N´Dip sortiment.
Läckra kycklingsnacks tillsammans med en lika läcker BBQ-dipsås.  

Allt är färdiglagat och klart - och BBQ-såsen följer med i förpackningen.
Bara att värma snacksen, ta fram lite dricka och samla alla 

till matchen ni väntar på.

guldfågeln.se

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

STORA AKTIEKVÄLLEN FÖR KVINNOR

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR TISDAGEN DEN 15/10 KL 18.00-21.30 
- DROP IN FRÅN KL 17.00 FÖR MINGEL MED KVÄLLENS UTSTÄLLARE
Välkommen till en inspirationskväll för kvinnor med föreläsningar på temat  
hållbart sparande i aktier och fonder. Kvällens föreläsare delar med sig av sina 
erfarenheter och strategier. 
FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING GÅVOR FRÅN UTSTÄLLARE
Anmälan senast 14/10 till kalmarnybro@hotmail.com 
Entré 50:- för medlem, 100:- för ej medlem
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland KALMAR NYBRO ÖLAND

Karin Sjöblom Aktiespararna Frida Bratt, Nordnet Lars Petterson Storebrand

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

AKTIEKVÄLL MED FÖRETAGSBESÖK PÅ
XYLEM WATER SOLUTIONS I LINDÅS
BESÖKSCENTER STENBERGSVÄGEN 2 LINDÅS
TISDAGEN DEN 12 NOVEMBER kl 18.30
Xylem Water Solutions erbjuder ett komplett utbud av 
pumpar med varumärken som Flygt, Lowara, Godwin, 
Sanitaire och Vogel.
Företagspresentation av Senior Project Manager, 
Visitor Service Jerry Cederholm.
FRÅGESTUND • KAFFEPAUS 
Därefter guidad visning i Xylem Water Solutions 
besökscentrum och företagsmuseum.
Varmt välkomna!
Anmälan senast 11/11 till kalmarnybro@hotmail.com 
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND

Jerry Cederholm

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

FÖRETAGSBESÖK PÅ
ROYAL DESIGN I NYBRO
SMEDSTORP NYBRO TISDAGEN 3/12 KL 18.30
Royal Design Group är Nordens ledande e-handelsaktör 
inom design, möbler och heminredning - nu görs en 
storsatsning i Nybro. I höst invigs ett 265 meter långt 
och 73 meter brett superlager intill riksväg 25.
Företagspresentation av en av grundarna till bolaget,
Andreas Ekberg. 
FRÅGESTUND • KAFFEPAUS 
Guidad rundtur i företagets nya lokaler.
Varmt välkomna!

Anmälan senast 2/12 till kalmarnybro@hotmail.com 
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND

Andreas Ekberg

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

STORA AKTIEDAGEN
PÅ KOSTA BODA ART HOTEL

TORSDAGEN 28 NOVEMBER KL 15-21.30
Arjo AB VD Joacim Lindoff. Bygghemma Group IR-chef John Hähnel och 
CFO Adam Schatz. Aktieanalys Peter Malmquist, Aktiespararna.
New Wave Group VD Torsten Jansson och Ulf Petersson Dagens Industri
FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING
Anmälan senast 27/11 till kalmarnybro@hotmail.com 
Entré 200:- för medlem, 300 kr ej medlem (inkl förtäring)
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND

Peter Malmquist
analyschef

Joacim Lintoft
VD

Adam Schatz
CFO

Johan Hähnel
IR-chef

Ulf Petersson
börsanalytiker

Torsten Jansson
VD och koncernchef

Tisdag den 16/1, kl 18.30

Anmälan via e-mail: kalmarnybro@hotmail.com senast måndag 15 januari
50:- för medlemmar • 100:- för övriga

Besök oss gärna på: www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

– JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR –

Kvällen inleds med årsmöte för lokalavdelning 107 Kalmar/Nybro/Öland.

Prisutdelning i ”Aktietipset 2017”

Kvällens gäst Tobbe Rosén har aktivt handlat med aktier under 25 års tid.
Sedan många år föreläser han om day- och swingtrading och har skrivit fyra 
böcker om trading och aktieplaceringar.
Swedbank ger sin syn på börsläget och ger köptips.

FRÅGESTUND • KAFFEPAUS • UTLOTTNING

Kalmar/Nybro/Öland

Tobbe Rosén

STORA FONDKVÄLLEN I KALMAR

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN KALMAR TISDAGEN DEN 22/10 KL 17-21 
Stora Fondkvällen inspirerar och utbildar dig till att ta kontroll över din framtid. 
- få kunskap om vad fondsparande är för något och nycklar till att välja bland alla 
fonder som finns på marknaden. Du får inspiration till att starta ett fondsparande 
eller utvärdera nuvarande innehav i din portfölj.
FRÅGESTUND • FÖRTÄRING • UTLOTTNING • Varmt välkommen!

Anmälan senast 21/10 till kalmarnybro@hotmail.com
Entré 50:- för medlem, 100:- för ej medlem
Läs mer om oss:
 
aktiespararna.se/lokalavdelningar/kalmarnybrooland

KALMAR NYBRO ÖLAND
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Hammarströms i högsta ligan
Ett lag är aldrig bättre än sina spelare. Det är en sanning både på isen och i mäklarbranschen. 
Det är så vi på Hammarströms har lyckats avancera till mäklarnas elitserie i östra Småland. 
För att vi kan spelplanen – firman har varit i branschen sedan 1970-talet och vi har byggt 
goda relationer längs vägen. För att vi finns nära kunderna – vi lever själva här med våra 
familjer och brinner för regionen. Och för att vi är ett lag där alla bidrar med sina färdigheter 
och har samma mål – att göra din bästa fastighetsaffär.

Ja, vi vet. En kedja behöver fem spelare. Därför toppar vi alltid laget med dig som forward. 
Hör av dig, så lägger vi upp taktiken för din viktigaste match och vinner tillsammans!

Let the games begin!

Som förstärkning i backlinjen hittar vi Fanny 

Hammarström. Att hon delar namn med firman 

är en tillfällighet, men i övrigt lämnas inget åt 

slumpen. Fanny är nyutexaminerad fastighets-

mäklare och vårt senaste nyförvärv, har redan 

levererat stort och går en lysande proffskarriär 

till mötes.

Vår ständige lagkapten Glenn Hammarström

coachar gruppen med van hand och är positiv 

inför kommande säsong. ”Fastighetsmarknaden 

är spännande just nu och vi känner oss rustade”, 

säger Glenn. ”Vi har skött försäsongsträningen 

och redo för utmaningarna.”

Kristian Johansson är firmans center 

som genom sitt strategiska tänkande och 

skarpa kundfokus hittar lösningar i alla 

tänkbara situationer. 

Anna Parsing är en slipad mäklare 

som går direkt på mål, serverar 

öppnande passningar och framför 

allt, gör snygga avslut som blir 

bra för alla parter. 

K� la in vår nya 

� äscha hemsida!
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Ilestedt är tillbaka

Kontraktet med AIK i Hockeyallsvenskan uteblev.
Nu ska trollgubben hjälpa Nybro mot nya höjder. 
– Det känns väldigt bra att vara tillbaka, säger “Ile”. 

I våras fick Nybroforwarden 
Fabian Ilestedt möjligheten att 
komma till AIK på ett tryout-kon-
trakt och därmed få chansen att 
försöka spela till sig ett permanent 
kontrakt hos Stockholmsklubben. 
Med tre poängstarka säsonger i 
Nybro i ryggen var förhoppningar-
na stora för Blekingesonen på att 
få testa sig på en högre nivå. Men 
bara tre dagar in på testperioden 
var olyckan framme.

 –  Mitt knä vek sig när vi tränade 
brottning under ett fyspass. Så jag 
fick köra rehab di-
rekt i några veckor, 
vilket såklart inte var 
någon rolig start.

Efter rehab-
träning återgick 
sedan Ilestedt till att 
träna fullt med lag-
et och ända fram till 
slutet av augusti så 
fanns förhoppnin-
gen att kunna spela 
till sig en ordinarie 
plats. Så blev inte fallet och bara 
dagar senare så stod det klart att 

det skulle bli en återkomst i  Nybro. 
- Jag tar med mig att jag fick en 

bra inblick och erfarenhet av vad 
som krävs för att spela i Hock-
eyallsvenskan, även om jag hade 
önskat att jag hade fått chansen 
att visa upp mig lite mer än vad 
jag fick. Men jag är jätteglad över 
att komma tillbaka till Nybro. Det 
har ju blivit lite som ett andra hem 
för mig under de senaste tre åren 
som jag spelat här, så det känns 
bara bra.

Var det 
självklart för dig 
att komma tillba-
ka? 

– Innan jag drog 
till AIK så pratade jag 
med Nybro och blev 
tillsagd att om det 
inte skulle gå vägen 
så var jag välkom-
men tillbaka. Sen 
hade jag flera klub-
bar runt om i Hock-
eyettan efter mig när 

det var klart att jag inte skulle vara 
kvar i AIK. Men jag kände nästan 

direkt att det 
skulle vara 
svårt för mig 
att välja att gå 
till något annat 
lag än Nybro. Jag 
trivs väldigt bra 
här och det är all-
tid speciellt att spela 
framför supportrarna 
i Liljas Arena.

Vad har du för 
tankar om den kom-
mande säsongen? 

– Jag ser mycket fram 
emot säsongen som kommer. 
Jag har alltid stora förvänt-
ningar på mig själv och jag kän-
ner att jag har mer att ge och att 
min bästa säsong i Nybro inte är 
gjord än. Även vi som lag tycker 
jag ska ha stora förväntningar på 
oss och jag tycker inte det är orim-
ligt att sikta på kvalserien. Får vi 
vårt spel att sätta sig så tror jag 
inte att det är någon omöjlighet 
att ta sig dit.

Oscar Pettersson

"Jag har  
alltid stora  

förvänt
ningar på 
mig själv"
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Sååå mycket mer  
än bara kuvert!

www.kalmarkuvert.se

FLYERS  |  VYKORT  | SKYLTAR  |  MAPPAR |  BROSCHYRER  |  AFFISCHER  |  FOLDRAR  |  FÖRPACKNINGAR
VISITKORT  |  BÄRKASSAR  |  BUBBLEPÅSAR  | WELLÅDOR  |  PRESENTEMBALLAGE  |  M

EDIAOMSLAG ...

WWW.BERGSTIMBER.SE

Tag hjälp av oss
för att få ut

av din skog.

mesta
möjliga

Många av Nybros nyförvärv kan 
beskrivas som hårt arbetande 
med bra skridskoåkning.  Simon 
Hansson är ett typexempel 
på detta och har redan hunnit 
kontra in flertalet frilägen under 
försäsongen. 
– Jag är en hårt arbetande 
tvåvägsforward som gillar att 
använda min fart och har ett bra 
skott, beskriver Simon sig själv.

Karriären började i Sudret HC på 
Gotland, där han spelade fram tills det 
blev dags att gå på hockeygymnasium. 
Då blev det Tingsryd i tre år och sista 
junioråret spelade han i Karlskrona. 

- När det sedan var dags för senior-
hockey så blev det Kallinge/Ronneby, 
där jag stannade i tre säsonger. 

Varför blev det Nybro?
– Jag var sugen på att testa något 

nytt och då kändes Nybro som det 
bästa alternativet, det finns bra 
förutsättningar att utvecklas här  och 
ta nästa steg i karriären. 

Kommer det att bli speciellt 
att möta Kallinge/Ronneby näs-
ta säsong?

– Jo, det kommer nog vara lite spe-
ciellt. Jag hade tre fina år där så det 
kommer kännas ovanligt att gå in i 
bortalagets omklädningsrum. 

Hur känns det att vara i Nybro 
nu?

– Det känns väldigt bra, jag trivs 
väldigt bra i stan. 

Vad är målsättningen med 
säsongen?

–  Vi ska gå så långt som möjligt och 
vara med och fajtas när det väl gäller. 
Sen för egen del så ska jag fortsätta att 
utvecklas och ta nästa steg i karriären. 

STEFAN FRANSSON

Simon Hansson:  
"Ska ta nästa steg" 

Den store reslige forwarden Otto 
Henell, 20, spelade i Nybros 
juniorlag säsongen 2013/2014, 
Han var dessutom inlånad till 
Nybro en match ifjol. Nu är han 
tillbaka igen.
– Sedan jag spelade i Nybro som 
junior har jag haft koppling hit, 
så det kändes jättekul när Nybro 
kontaktade mig, berättar Otto.

Beskriv dig själv.
– Jag skulle beskriva mig som lugn 

och lite tillbakadragen kille. Men på 
isen är jag väl i stort sett raka mot-
satsen. Där skulle jag beskriva mig 
som en hårt arbetande tvåvägscenter 
med mycket energi.

Hur känns det att vara i Nybro?
– Allt känns väldigt bra. Vi har 

en bra och seriös trupp med en bra 
 ledarstab bakom. Alla förutsättning-
ar finns för att detta ska bli en riktigt 
rolig säsong. 

STEFAN FRANSSON

Henell: "Mycket energi" 

FOTO: MAGNUS EKEROS

FOTO: CHRISTOFFER BERNHARDSSON
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Nu är det hög tid
att beställa Vinterdäck

Öppet: vard. 7-19, lörd-sönd 9-16

ELDNINGSOLJOR-DIESEL

Snabba leveranser 
Förmånliga priser
Tel. 0471-125 90

Tel. 0471-125 90

m.fl. m.fl. Finns hos oss.

www.runesbensin.se

VENTILATION
Våra ventilationstekniker värnar om 

att inneiljön – både i bostäder och 

på arbetsplatser – är av de bästa 

komfort och kvalitet. Varje dag jobbar 

vi med målet att uppnå människors 

väl befinnande. Med en rätt dimension

erad och utförd installation klarar vi 

detta mål med energiåtervinning och 

låga dirftkostnader som följd.

KYLA
Hammarstedt´s kyla projekterar, 

 installerar och underhåller kylanlägg

ningar för de mest skilda behov. Vi ser 

också till att vår mjölk snabbt blir kyld 

ute hos våra mjölkproducenter, så att 

kvalitén på mjölken kan hållas på sin 

väg till mejerierna.
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Hammarstedt´s kyla  projekterar, 
installerar och underhåller 
kylanläggningar för de mest skilda 
behov. Det gäller komfortkyla, 
fjärrkylcentraler, datakylaggregat, 
butiker och storkök, ammoniak- och 
koldioxidanläggningar, industriella 
värmepumpar.

Dagövägen 9 • 393 54 KALMAR • 0480-49 28 90

www.triator.se

Triators medarbetare finns alltid nära till hands och löser snabbt och
smidigt allt från mindre reparationer inom bostäder och kontor till
kvalificerade nyinstallationer inom industrin. Samtliga avdelningar
eftersträvar att vara en långsiktig samarbetspartner som levererar
marknadens mest effektiva och prisvärda utrustning.

Larm-Tele-Data • Elinstallationer • Storkök

Välkommen till
Triator du också!VI KÖPER 

JÄRNA DITT 
METALLSKROT.

Stena Recycling i Kalmar 
Husängsvägen 7, tfn 0480-43 03 00
www.stenarecycling.se

Eftersom järn och metall kan återvinnas hur många gånger som helst, är vi 
alltid intresserade av att köpa alla typer av metaller av både privatpersoner 
och företagare. Stena Recycling söker hela tiden nya lösningar som gör att 
gammalt blir nytt med så lite spill som möjligt. 

I våra anläggningar återvinns allt ifrån metaller och farligt avfall till papper, 
plast och elektronik. Allt avfall som blir över vid olika typer av tillverkning 
kan återvinnas och bli nya råvaror. Därför ser vi allt avfall som en resurs. Rätt 
hanterat genererar det lönsamhet både för dig och miljön. Välkommen att 
lämna in ditt avfall hos oss!

Pengar 

direkt in på 

kontot!
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När Marcus Mellström efter många fört
jänstfulla säsonger i moderklubben lade 
skridskorna på hyllan inför den kommande 
säsongen behövdes C:et sys fast på en ny 
tröja. Valet föll på lagets trogne försvarsklip
pa Erik Lindström.

– Ett väldigt ärofyllt uppdrag, säger Nybros 
nye kapten.

Inför säsongen 2012/2013 värvades den då 
21-årige värmlänningen från seriekollegan Halm-

stad. Under sin resa med Nybro har backbjässen 
varit med om både toppar och dalar. Negativ 

kvalserie, sparkade tränare, playoff-spel, 
derbyvinster, opererad axel 

och utslagna tänder. När 
Erik nu kliver in på sin 

åttonde raka säsong i 
föreningen gör han 

sig även redo för 
nästa utmaning: 
Att leda laget i 

sitt hjärta in i en 
ny spännande 

säsong.
– Det är 

ett väldigt ärofyllt up-
pdrag men det följer 
mycket ansvar med 
det också. Men jag 
känner mig redo och 
taggad för att ta mer 
ansvar och hjälp 
laget och mina lag-
kamrater i min roll.

Och att Nybro betyder mycket för Lindström är 
inget att hymla om.

 - Det är klart att det känns väldigt speciellt att 
bli lagkapten i en sån här anrik förening. Jag har 
varit här ganska lång tid nu och fått starka band till 
både staden och föreningen och jag tvekade inte det 
minsta när jag fick frågan. Det känns oerhört bra, 
och stort.

Vid sidan av hockeyn har Erik rotat sig ordentligt 
i staden som på riktigt blivit hemmaplan. Vid årss-
kiftet flyttade Erik och sambon Michaela in i parets 
nybyggda hus i Pukeberg och på vardagarna jobbar 
han på sin svärfars företag i Madesjö.

– Jag trivs jättebra i Nybro. Åren 
går fort och jag trodde aldrig att jag 
skulle bli kvar så länge som jag blivit. 
Men trivs man bra är det inte så lätt 
att flytta och jag har aldrig känt att det 
lockat att spela för något annat lag i 
Hockeyettan än Nybro.

Förutom att vara nyutnämnd lag-
kapten så kommer Erik dessutom 
från sin poängstarkaste säsong hittills 
i Nybrotröjan. Med 31 poäng på 40 
matcher kom han femma i lagets in-

terna poängliga.
– Det är klart att man vill vara med och bidra 

framåt även om min primära uppgift är att säkra 
upp i defensiven. Men det har funkat bra för mig 
och så länge som jag kan bidra till att laget vinner 
matcher så spelar det inte så stor roll vem som gör 
poängen. Jag tycker att vi har visat under delar av 
försäsongen att vi har något riktigt bra på gång och 
det ska bli otroligt kul att dra igång säsongen på 
 allvar.

OSCAR PETTERSSON

Nybros nya kapten: "Det känns stort" 

> FAKTA: NYBROS TIDIGARE KAPTENER
g  19 Erik Lindström
g  1719: Marcus Mellström
g  1617: Kim Tallberg
g  1116: Marcus Mellström
g 1111: Andreas Elofsson
g 0911: Henric Gustavsson
g 0709: Jarno Honkonen
g 0607: Jonny Ågren
g 0506: Kalle Zetterwall
g 0305: Tobias Johwelin
g 0203: Jonas Nilsson
g 0102: Jonas Rosborg

Mångs: "Prio ett är defensiven" 
När Anton Andersson bröt sitt 
nya kontrakt, bara en vecka in 
i försäsongen, tvingades sport
gruppen på nytt leta efter en ny 
back. Den sista pusselbiten hittade 
man i Jesper Mångs som kommer 
från en skadefylld säsong i allsvens
ka Almtuna. 
– Jag är först och 
främst en defensiv 
back som försöker 
och gillar att spe
la tufft och täcka 
mycket skott, säger 
Jesper Mångs, om 
sin spelstil.

Hockeykarriären bör-
jade i Malmö Redhawks 
där han spelade hela vä-
gen upp till juniorlaget.

– Där fick jag även 
vara med och testa på SHL några match-
er för Malmö innan jag blev utlånad till 
Allsvenska Pantern. Sedan skrev jag på 
för dem säsongen efter.

Förra säsongen blev han värvad till 
Almtuna, men på grund av skador så blev 
säsongen inte alls vad den skulle ha blivit 
för den unge lovande backen.

– Det blev bara 15 matcher där  innan 
jag blev skadad och var tvungen att 
 opereras för dubbla diskbråck. 

Och efter en lång rehabi-
litering är han nu redo igen.

Hur känns det att vara 
i Nybro?

– Jag tycker det känns 
väldigt bra att vara i Nybro! 
Väldigt trevlig stad av det 
jag har sett hittills och jag 
tycker det är superkul att 
det är en hockeyintresserad 
stad. Så det ska bli jättekul 
att sätta igång säsongen!

Vad är din målsättning 
med säsongen?

– Målsättningen med 
säsongen för mig individuellt är att hitta 
självförtroendet igen och visa att jag kan 
prestera på en högre nivå, avslutar Jesper 
Mångs.

STEFAN FRANSSON

När Nybro saknade backar under  förra 
säsongen så hittade man lösningen i 
de egna leden. I år är Hugo Arvidsson, 
20 år, med från start.
– Jag har kört på bra hela sommar
en under ledning av Tisell. Det har 
blivit mycket råstyrka, explosivitet 
och  kondition. Det känns mycket bra, 
säger Hugo.

Berätta om din hockeyresa.
– Jag började i Vikings u-lag som 

fyraåring, sedan spelade jag där fram till 
gymnasietiden. Då blev det Linköping där 
jag spelade i tre år. När jag sedan flyttade 
hem så började jag i Nybros J20 och i slu-
tet av förra säsongen fick jag även chansen 

i a-laget några gånger. Och nu till denna 
säsongen fick jag kontrakt. 

Hur känns det?
– Det är väldigt roligt, det har alltid 
varit en dröm. 

 Vad är din målsättning med 
säsongen?

– Jag ska försöka vara en av de 
sex backarna, och samtidigt utveck-

la delar i spelet. Men drömmen är ju 
 givetvis allsvenskan med Nybro!

STEFAN FRANSSON

Nybrotalangen:  
“Har alltid varit en dröm”

"Jag har fått 
starka band  

till både  
staden och 
föreningen"

FOTO: MAGNUS EKEROS
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Hagblomgruppen är det övergripande namnet i  koncernen som idag 
innehåller drygt 23 dotterbolag vilka bedriver måleri-, golv-, glas, 
kakel- & klinker och industrimålningsentreprenader samt 
färghandelsverksamhet. 

Hagblomgruppen har idag ca 450 årsanställda och omsätter drygt 
400 Mkr. Vi är via bolagen idag representerade på ett 25-tal orter i 
Sverige, med tyngdpunkt i de sydöstra delarna av landet.

Vi 
hjä

lpe
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ig 
att

 sy
nas

!

VI TRYCKER PÅ DET MESTA
- OCH SJÄLVKLART PÅ GODA RELATIONER!

Norra Långgatan 46, Nybro   •   Tel. 0481-150 49   •   info@tryckpartners.nu  •  www. tryckpartners.nu

FLAGGOR / EXPO

STORFORMAT

Välkommen till oss på
Tryckpartners!

SKYLTAR

PAPPERSTRYCK 
& REKLAM

 - Vi har många års erfarenhet!

PRESENT & 
PROFILREKLAM

FORDONSDEKOR

DAGS FÖR EN
LÖNSAMMARE

GALLRING

Öka nettot i dina gallringar  
– hugg vårt klensortiment, 
12-18 cm.
Ring för mer information.

Håkan Karlsson
070-836 56 96
hka@jga.se

Mikael Nilsson
070-310 58 59
mn@jga.se

070-836 56 96  070-310 58 59
hka@jga.se mn@jga.se

Håkan Karlsson Mikael Nilsson

dags för en 
lönsammare

gallring
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De som har sett Robin Johansson i försäsongsmatcherna har börjat drömma om en lång säsong. 
Dessutom förväntningar på att Nybro har hittat rätt på målvaktspositionen den här säsongen.
– Jag är här för att vara en matchvinnande målvakt och stå för de avgörande räddningarna.

Johannes Jönsson, Troy Davenport och 
Viktor Östlund. Namn och målvakter 
som har skänkt glädje till Nybrosuppor-
trarna under 2010-talet. Men de  senaste 
säsongerna har Nybro Vikings kanske 
inte haft det där målvaktsspelet som har 
krävts för att ordna en lång  säsong åt la-
get. Men nu kanske det är dags att läg-
ga ett nytt namn på minnet, nämligen 
Robin Johansson. 24-åringen, som har 
varit med och spelat upp Troja/Ljungby 
i hockeyallsvenskan, där han även stan-
nade kvar och imponerade året efter. 
Dessutom har han en allsvensk säsong 
i Karlskrona HK i bagaget. Det är med 
andra ord en rutinerad målvakt som 
Nybro har värvat. En målvakt som har 
spelat en och annan playoffserie och 
kvalserie mot allsvenskan.

– Jag har dragit på mig en del erfaren-
het och presterat bra på division 1-nivå 
och har spelat i allsvenskan. Jag bör 
vara en bättre målvakt nu.
Du är ju dessutom årets support-
erspelare.

– Det visste jag inte om förrän efter 
att jag skrivit på, när Rasmus Aro berät-
tade det för mig. Det är skitroligt och 
ett jättebra initiativ att fansen hjälper 
till i klubben. Det betyder att man kan 

få hit bra spelare och hela den biten. Ett 
kanon iniativ.
Det kommer att vara ett hårt 
 tryck på dig och laget att prestera 
på en hög nivå?

– Jag tycker ändå att pressen i Troja 
var högre än här i Nybro. Där var det ut-
talat att vi skulle upp i allsvenskan varje 
säsong. I Nybro kommer det vara lite 
mer press på mig personligen, det är väl 
det som är skillnaden.

Keepern kommer från en ojämn 
säsong i Karlskrona och är rejält revan-
schsugen att visa vad han kan igen.

– Jag fick en bra start i Karlskrona, 
men sedan kunde jag inte hitta mitt 
spel. Jag delade på ansvaret med Arvid 
Holm och det blev till slut lite hattigt, 
säger Robin Johansson.

Trojaprodukten ser stora likheter 
mellan att spela i Ljungby och i Nybro.

– Jämför jag klubbarna och 
förutsättningar så tycker jag att Nybro 
står sig jättebra. Troja har en relativt ny 
arena med gym och den biten. Där kan-
ske man är lite före Nybro, men just det 
här med personerna som jobbar runt 
klubben i Nybro är väldigt proffessio-
nellt. De fixade en nybyggd lägenhet och 

jobb och rätade snabbt ut alla frågeteck-
en. Jag har inget att klaga på.
Varför blev det Nybro?

– Jag lockades av satsningen och det 
var en av anledningarna till jag skrev 
på tillsammans med Mikael Tisell. Jag 
hade honom som tränare på hock-

eygymnasiet i Ljungby och gillar hans 
stil. Tisell har erfarenhet och vet vad 
han snackar om.

Robin Johansson tar även upp publik-
en i Liljas Arena som han hyllar.

– Det var alltid tufft att komma hit och 
vinna med Troja. Nu får man stå på den 
andra sidan och det ska bli jäkligt kul. 
Det var ju ett jäkla ös några gånger re-
dan mot Oskarshamn och det kommer 
vara ännu bättre i serien. Sedan märker 
jag av hockey intresset när jag besöker 
 arbetsplatser.
Du vet vad som krävs för att gå 
upp i allsvenskan – har Nybro det 
i sig?

– Någonstans var det därför jag gick 
till Nybro. Det finns alla möjligheter att 
gå hur långt som helst, men det gäller 
också att ha lite flyt på vägen. Det året 
vi gick upp med Troja var vi nära att åka 
ur i playoff och det gäller att tajma for-
men helt perfekt. Vi har ett väldigt bra 
lag och kan gå långt. För egen del vet jag 
vilket självförtroende som krävs och på 
vilken mental nivå man behöver vara på 
i avgörande matcher, säger Robin Jo-
hansson.

Nybros nya burväktare är redo för en 
lång säsong.

"Finns möjligheter att  
gå hur långt som helst"

Robin Johansson vet vad som krävs för att gå upp i allsvenskan – nu hoppas han på att kunna lyfta Nybro Vikings mot nya höjder. FOTO: MAGNUS EKEROS
  

> FAKTA: TIDIGARE  
SUPPORTERSPELARE
g  18/19: Simon Mattsson, f. 
g  17/18: Marcus Palmberg, f. 
g 16/17: Viktor Östlund, mv.
g 15/16: Kim Tallberg, f.
g 14/15: Troy Davenport, mv. 
g 09/10: Branislav Kvetan, b.
Bidra till supporterspelaren genom att 
sätta in valfritt belopp till Viking Support. 
Swish: 123 512 74 85 BG: 5872–2257
Märk insättningen med “SP+ditt namn”.

I Tingsryds juniorlag hittades 
Robins målvaktskollega Didrik 
Jansson, 18 år, som gör sin första 
seniorsäsong. 

– Som målvakt så är jag ganska lugn 
och försöker sprida ett lugn på planen, 
jag är ganska välväxt och spelar en del 
på min storlek, berättar Didrik om sig 
sin spelstil.

Vilka är dina hockeyam-
bitioner?

- Jag vill spela hockey på så 
hög nivå som möjligt. 
Hur känns det att vara i 
Nybro?

- Det känns otroligt roligt att 
vara i Nybro, jag tycker redan 
att det känns som hemma, 
det är mycket sköna killar i 

laget så jag har blivit väl om-
händertagen.
Vad är din målsättning 
med säsongen? 

- Målsättningen är att lära 
mig så mycket som möjligt och 
skaffa mig erfarenhet på se-
niornivå.
Hur ser du på att spela 

ihop med Robin?
- Det är otroligt roligt att duellera mot 

Robin, han är en väldigt duktig mål-
vakt och är en riktigt bra person, för 
min egen del finns det mycket att lära 
av honom, jag tycker vi funkar bra ihop 
och kan bolla mycket idéer med varan-
dra och på det sättet utveckla varandra, 
avslutar Didrik Jansson.

STEFAN FRANSSON

Didrik Jansson "Jag vill spela på så hög nivå som möjligt" 
DANIEL GROZDANOVSKI



30. Didrik  Jansson
Född: 2000-12-14 i Ängelholm
Längd/vikt: 189 cm/89 kg
Moderklubb: Rögle
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

5. Jesper Mångs
Född: 1997-06-16 i Malmö
Längd/vikt: 195 cm/87 kg
Moderklubb: Malmö
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

55. Linus Olsson
Född: 1991-03-14 i Tingsryd
Längd/vikt: 179 cm/76 kg
Moderklubb: Tingsryd
Säsonger i Nybro: Fjärde
Kontrakt: 19/20

19. Simon Andersson
Född: 1999-04-23 i Nybro
Längd/vikt: 175 cm/70 kg
Moderklubb: Nybro
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: Try-out

10. Alexander Stensson
Född: 1997-08-30 i Jonstorp
Längd/vikt: 179 cm/75 kg
Moderklubb: Jonstorp
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: Try-out

23. Fabian Ilestedt
Född: 1995-07-12 i 
Karlskrona
Längd/vikt: 190 cm/87 kg
Moderklubb: Sölvesborg
Säsonger i Nybro: Fjärde
Kontrakt: 19/20

24. Rasmus Johansson
Född: 1990-06-23 i Nybro
Längd/vikt: 182 cm/86 kg
Moderklubb: Nybro IF
Säsonger i Nybro: Femte
Kontrakt: 20/21

22. Axel Nilsson
Född: 1999-09-07 i Nybro
Längd/vikt: 183 cm/82 kg
Moderklubb: Nybro IF
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: Try-Out

28. Sebastian Borg
Född: 1994-08-23 i Vällingby
Längd/vikt: 180 cm/82 kg
Moderklubb: Hässelby–
Kälvsta
Säsonger i Nybro: Tredje
Kontrakt: 18/19

34. Simon Hansson
Född: 1996-08-28 i Visby
Längd/vikt: 179 cm/77 kg
Moderklubb: Sudrets HC
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

90. Alfred Andersson
Född: 1997-07-16 i 
Värnamo
Längd/vikt: 193 cm/90 kg
Moderklubb: Värnamo
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

79. Kalle Hult
Född: 1995-05-27 i 
Vänersborg
Längd/vikt: 178 cm/83 kg
Moderklubb: Vänersborg
Säsonger i Nybro: Andra
Kontrakt: 20/21

37. Robin Johansson
Född: 1995-07-03 Ljungby
Längd/vikt: 188 cm/86 kg
Moderklubb: Troja/Ljungby
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 20/21

33. Hugo Arvidsson
Född: 1993-09-27 i Nybro
Längd/vikt: 186 cm/82 kg
Moderklubb: Nybro
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

20. Markus Palmberg
Född: 1990-05-14 i Mora
Längd/vikt: 178 cm/81 kg
Moderklubb: IFK Ore
Säsonger i Nybro: Fjärde 
Kontrakt: 20/21

27. Otto Henell
Född: 1999-06-11 i 
Lenhovda
Längd/vikt: 186 cm/92 kg
Moderklubb: Lenhovda
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

29. Viktor Bolin
Född: 1992-12-13 i Malmö
Längd/vikt: 192 cm/97 kg
Moderklubb: Lund
Säsonger i Nybro: Sjätte
Kontrakt: 19/20

77. Jonathan Augustin
Född: 1998-02-18 i Växjö
Längd/vikt: 182 cm/84 kg
Moderklubb: Växjö
Säsonger i Nybro: Andra
Kontrakt: 19/20

21. Hampus Andréen
Född: 1995-12-13 i Växjö
Längd/vikt: 186 cm/86 kg
Moderklubb: Alvesta
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

50. Erik Lindström
Född: 1991-07-20 i Grums
Längd/vikt: 190 cm/99 kg
Moderklubb: Grums
Säsonger i Nybro: Åttonde
Kontrakt: 20/21

68. Daniel Håkansson
Född: 1996-03-13 i Linköping
Längd/vikt: 181 cm/84 kg
Moderklubb: Linköpings HC
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

58. Viktor Lennartsson
Född: 1993-11-12 i Karlstad 
Längd/vikt: 180 cm/88 kg
Moderklubb: Färjestad
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: 19/20

> MÅLVAKTER < > BACKAR <

> FORWARDS <

      Högst upp från vänster: Alfred Andersson, Simon Hansson, Hugo Arvidsson, Alexander Stensson,     Viktor Lennartsson, Otto Henell, Alex Ek, Joshua Berger.  
      Andra raden från vänster: Henrik Åberg, Daniel Håkansson, Fredrik Strömgren, Markus Palmberg,     Sebastian Borg, Simon Andersson, Robin Wengdahl, Mikael Älgne. 
             Tredje raden från vänster: Robin Johansson, Per-Erik Åberg, Jonathan Agustin, Hampus Andrén,    Malte Jakobsson, Axel Nilsson, Kalle Hult, Glenn Adolfsson, Didrik Jansson. 
        Främre raden: Viktor Bolin, Nicklas Vikström, Rasmus Aro, Rasmus Johansson,     Erik Lindström, Krister Engdahl, Mikael Tisell, Linus Olsson.



16. Alex Ek
Född: 1996-10-18 i Nacka
Längd/vikt: 188 cm/93 kg
Moderklubb: Nacka HK
Säsonger i Nybro: Tredje
Kontrakt: 19/20

91. Fredrik Strömgren
Född: 1997-02-24 i Strömsund
Längd/vikt: 181 cm/81 kg
Moderklubb: Strömsund
Säsonger i Nybro: Andra
Kontrakt: 19/20

13. Joshua Berger
Född: 1998-02-24 i Sundsvall
Längd/vikt: 193 cm/90 kg
Moderklubb: Frölunda
Säsonger i Nybro: Första
Kontrakt: Tryout

Nicklas Vikström
Assisterande tränare
Född: 1974-12-04 i  
Clemensnäs

Mikael Tisell
Huvudträntare
Född: 1963-08-05 i 
Stockholm

14. Robin Wengdahl
Född: 1993-10-25 i Kalmar
Längd/vikt: 178 cm/83 kg
Moderklubb: Kalmar
Säsonger i Nybro: Femte
Kontrakt: 19/20

> SPELSCHEMA <> FORWARDS <

> TRÄNARE <

> September   
14/9  16:00  Lör Kalmar HC – Nybro Vikings 
18/9  19:00  Ons Nybro Vikings – Borås HC 
22/9  19:00  Sön Nybro Vikings – Tyringe SoSS 
27/9 19:00  Fre Vimmerby HC – Nybro Vikings 
29/9  16:00 Sön Nybro Vikings – Hanhals IF 

> Oktober       
2/10  19:00  Ons KRIF – Nybro Vikings 
9/10  19:00  Ons Nybro Vikings – Tranås AIF 
12/10  16:00  Lör IF Troja/Ljungby – Nybro Vikings 
16/10  19:00  Ons Halmstad HF – Nybro Vikings 
20/10  16:00  Sön Nybro Vikings – HC Dalen 
23/10  19:00  Ons Mörrums GoIS IK – Nybro Vikings 

> November       
2/11  16:00  Lör Nybro Vikings – Kalmar HC 
6/11  19:00 Ons Borås HC – Nybro Vikings 
10/11  16:00  Sön Tyringe SoSS – Nybro Vikings 
15/11  19:00  Fre Nybro Vikings – Vimmerby HC 
17/11  16:00  Sön Hanhals IF – Nybro Vikings 
20/11  19:00  Ons Nybro Vikings – KRIF 
27/11  19:00  Ons Tranås AIF – Nybro Vikings 
30/11  16:00  Lör Nybro Vikings – IF Troja/Ljungby 

> December       
4/12  19:00  Ons Nybro Vikings – Halmstad HF 
8/12  16:00  Sön HC Dalen – Nybro Vikings 
11/12  19:00  Ons Nybro Vikings – Mörrums GoIS IK

> Kontakta kansliet för köp av säsongskort eller biljettinformation, 0481–140 71 eller info@nybrovikings.com
Supporterklubben Viking Support arrangerar bortaresor till samtliga bortamatcher, se mer på vikingsupport.se

      Högst upp från vänster: Alfred Andersson, Simon Hansson, Hugo Arvidsson, Alexander Stensson,     Viktor Lennartsson, Otto Henell, Alex Ek, Joshua Berger.  
      Andra raden från vänster: Henrik Åberg, Daniel Håkansson, Fredrik Strömgren, Markus Palmberg,     Sebastian Borg, Simon Andersson, Robin Wengdahl, Mikael Älgne. 
             Tredje raden från vänster: Robin Johansson, Per-Erik Åberg, Jonathan Agustin, Hampus Andrén,    Malte Jakobsson, Axel Nilsson, Kalle Hult, Glenn Adolfsson, Didrik Jansson. 
        Främre raden: Viktor Bolin, Nicklas Vikström, Rasmus Aro, Rasmus Johansson,     Erik Lindström, Krister Engdahl, Mikael Tisell, Linus Olsson.
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Inför fjolårssäsongen 2018–2019 
gick föreningen ut med att det skulle göras 
en satsning på juniorsidan. Föreningen 
ville att spelare från Nybro ska ha samma 
chans till träning och match som i ett elit-
gymnasium utan att behöva lämna hem-
met.

För att få chans till fler matcher 
startades J18 upp igen. Föreningen har 
nu både ett J18-lag och ett J20-lag med 
i seriesystemet. De spelare som har rätt 
ålder inne får nu nästan dubblera  antalet 
matcher per säsong.

För de spelare som var för  gamla för 
att spela med J18 så inledes ett  samarbete 
med Åseda IF:s A-lag. Dit skickades 
ett antal spelare periodvis för att få fler 
matcher och för att få A- lagsrutin. 

Även träningsmängden för Junior-
gruppen ökades till fyra ispass i veckan 
med fysträning innan varje pass. 

Denna satsning  resulterade i en 
bra säsong för båda juniorlagen. J18-la-
get gick till kval mot div.1 re-
dan under sin första säsong. 
J20-laget gjorde sin bästa 
säsong på många år ur sett till 
resultat då de bara var någon 
enstaka poäng ifrån att gå till 
kval mot Elit. 

Av de spelare som blev 
för gamla för att spela i J20 till 
kommande säsong så är de ett 
flertal som lyckats ta sig vidare 
i sina karriärer. Målvakten Joel 
Sturesson som ska studera till läkare i 
Göteborg skrev kontrakt med div.2-laget 

Hisingens IK. Hugo  Arvidsson fick kon-
trakt i vårt A-lag. Simon Andersson och 
Axel Nilsson har båda en Try-out i A-la-
get.

Resultaten säsongen 2018–2019 
och ett förbättrat 
hockeygymnasium på 
Åkrahällskolan innebar 
ett ökat intresse att spe-
la i våra juniorlag från 
spelare som kommer 
från andra föreningar. 
Inför kommande säsong 
har vi i dagsläget 6 nya 
spelare som förra säson-
gen tillhörde en annan 
förening. 

Till kommande säsong har Juni-
orgruppen förberett sig genom att ha haft 

gemensam fysträning 5 dagar i veckan 
från den 8:e april fram till midsommar. 
Därefter följde fyra veckor av egenträning 
innan gruppen möttes upp igen för 
träning i slutet på juli. 

För att komma väl förberedda till 
seriestart har även J18 och J20 samman-
lagt 12 träningsmatcher inplanerade på 
försäsongen.

Vi ledare och tränare runt våra ju-
niorlag har två primära mål med verksam-
heten. Dels så vill vi nå sportslig framgång 
och ta både J18 och J20 till nästa nivå. Vi 
jobbar även för att utveckla våra spelare 
och på bästa sätt  förbereda dem inför de-
ras kommande A-lags karriärer.

Christopher Ramqvist 
Sportansvarig J20 & J18 

Huvudtränare J20

Juniorlagen: Samma möjligheter som elitgymnasium 

Eldsjälarna: Vikingarna stödjer Nybro Vikings

JUNIORLAGEN. Högst upp från vänster: Lukas Gunnarsson, Wille Holmgren, Christoffer Hagman, Kevin Hansson, Jonathan Kristensen, Edwin Dabäck, Petter Idrestam. Andra raden uppifrån: Anders Hag-
man, Elias Lindquist, Noel Lynch, Erik Lind, Gustav Mittbrodt, Anders Quist. Tredje raden uppifrån: Gustaf Bergzén, Fabian Axelsson, Jesper Joelsson, Hugo Blomberg, Alfred Klaesson, Teo Larsson, Adam Jönsson.  
Första Raden:  Oskar Lindberg, Karl Wengdahl, Alexander Filipov, Filip Hansson, Christopher Ramqvist, Simon Eriksson

Säsongen 2015 bildades Viking-
arna som en egen förening med målet 
att stödja Nybro Vikings IF:s olika verk-
samheter.  Sedan dess har föreningen 
utvecklats och verksamhetsåret

2018/2019 kunde Vikingarna dela ut 
300 000 kronor till Vikings.

Vikingarna är i dag en seniorgrupp 
med ett 25-tal medlemmar. Förenin-
gen utför en rad projekt och insatser 

för hockeyns utveckling i Nybro.  Vi 
säljer lotter till vinterlotteriet, anordnar 
poängjakten där man betalar 10 kr per 
poäng som Vikings tar och där deltagar-
na är som tack med i ett lotteri. Viking-
arna ansvarar för medlemsvipen och 
tillreder väl uppskattade smörgåsar i 
anslutning till Vipen. Man genomför 
även  dagsverken som lagerarbete på 
Börjes Logistisk & Spedition, skogsplan-
tering och ställer allmänt upp med hjälp 

vid Nybro Vikings olika aktiviteter med 
mera.

I år stödjer föreningen Vikings  bland 
annat med bidrag till J-lagets  resor, 
supporterspelaren, till utbildnings-
insatser och utrustning för media-
gruppen. Föreningen gör också en 
reservation för att vara med och säker-
ställa ett positivt bokslut - vilket är 
väldigt viktigt, inte minst med tanke på 

de licenskraven som förbundet ställer på 
 hockeyettan-föreningarna.

Vi behöver fler projekt att arbeta med 
men också fler deltagare i vår förening. 
Har Du intresse att vara med i vår ge-
menskap hör av Dig till oss.

Stig Davidson, 070638 26 74 
Björn Mellström 070 607 72 97

"Ökat 
 intresse av 
att spela  

i våra 
 juniorlag"



VIKINGSTIDNINGEN 23
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ÖPPET HUS
ONSDAG 9 APRIL kl. 12-17

Handla eller beställ varor under dagen och

Välkommen att träffa våra leverantörer från:

SPECIALERBJUDANDE 9/4

Ulrik Andreas Annelie Toby

FÅ RABATT!

KÖP ELSTÄNGSEL

SPÄNNBAND

under visningsdagen

få 10-20%

20%

6750:-

Vi bjuder på

KORV MED BRÖD

Kaffe & kaka

Välkomna!

Lyckvägen 4. NYBRO

HÖGTRYCKSTVÄTT
Kompakt, lång livslängd. 
Ventilhus i mässing och keramiskt
belagda kolvar, start & stopp, 
automatik och slangvinda.

1152 TST 2795:-

BORRMASKIN 18V
18 V XR med 2,0 Ah XR litiumjon-
batteri. Kolborstfri motorteknologi
för stor effektivitet. Kompakt de-
sign med låg vikt för användning 
i trånga 
utrymmen.

DCD 790D2

1395:-

CIRKELSÅG
55 mm, Compact. Kompakt såg med
låg vikt, användarvänlig och med 55   

sågdjup 1200 W motor. Öppet 
klingskydd för bättre sikt över 
såglinjen.

DWE 550

Hockeyprofilen ingår som en  valbar del 
i ungdomarnas utbildning på Åkrahällsko-
lan med två lektionspass i veckan, ett mor-
gonpass och ett eftermiddagspass. 
- Att man får möjlighet att utöva och ut-
veckla sin specialidrott under skoltid och 
att den dessutom ingår i den ordinarie 
undervisningen är en förmån, säger Peter 
Martinsson från Åkrahällskolans idrotts-
profil. 
- Vår förhoppning är också att ungdomar från 
andra kommuner vill komma till oss för att 
utvecklas. Vilja, glädje och engagemang är 
viktiga ledord för våra elever, fortsätter Peter.  

Åkrahällskolan tar också från och 
med i år ett ännu tydligare grepp om hela 
idrottsprofilen. Jag kommer att ha teori 
med alla ungdomar som läser ishockey, 
fotboll och ridning, där träningslära, fys-
iologi och fysträning teoretiskt såväl som 
praktiskt kommer att avhandlas. Övrig 
idrottsspecifik teori sköter instruktörerna 
som vanligt, avslutar Peter. 

Utbildningen i ishockey skiljer sig en 
del från den vanliga hockey-
träningen genom att den är 
mer fokuserad på den enskil-
de spelaren. 

- Det är mycket mer av 
individuell träning, som till 
exempel förbättring av skrid-
skoåkning, passningsspel, 
skott eller målvaktsträning. 
Ungdomarna såväl som vi in-
struktörer får här möjligheten Att ”gnugga” 
lite mer på detaljer, säger  Henric Gustavs-
son som är ansvarig instruktör. 

Planering av kursens innehåll sker i nära 
samarbete med Nybro Vikings ansvariga 
tränare på såväl A- som J-sidan i syfte att 
knyta skolan och föreningen närmre varan-

dra samt att skapa transpar-
ens mellan J- verksamheten 
och A-laget. 

 Jag vill  att våra ungdomar 
ska känna att lektionerna är 
utvecklande och vår förhop-
pning är såklart att våra un-
gdomsspelare skall nå den 

utveckling som krävs för att spela i stadens 
representationslag så småningom, avslutar 
Henric.
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VI SÄLJER

ELSTÄNGSEL
FRÅN:

Mer än 30-års erfarenhet av försäljning 
och reparation av elstängsel!

Vi önskar ALLA
våra kunder

en riktigt 
SKÖN SOMMAR!

AnnelieTony Ulrik Toby Andreas

EL-MOTORER STOR SORTERING:
• Försäljning
• Service
• Omlindning
• Reparationer

• Kilremmar • Kilremsskivor
• Radialtätningar • SKF Kullager
• Handverktyg • Reservdelar

Nybro Elektroverkstad sommar.indd   1 2018-05-02   11:57

Idrottsprofilen på
Åkrahällskolan

Bilden är ett montage. * Bilden är ett montage.
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Tony Toby

Annelie

"Mer av  
individuell 
träning."

 

Välj en personlig bank 
 

Vi strävar efter att vara en personlig bank som ger 
dig ett personligt bemötande och bra service. 
Det vet vi ger nöjda kunder! 
 

Vi vill vara det självklara valet för privatpersoner och 
företag som söker en fullservicebank.  
 

Välkommen in du också! 

 
Carina, Mariette och Samme. 
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En onsdag i början av augusti kny-
ter 104 förväntansfulla ungdomar sina 
skridskor för att kort därefter skrinna ut 
på isen och delta i Nybro Vikings årliga 
hockeycamp. En augusticamp som de 
senaste åren blivit startskottet på säson-
gen för Nybro Vikings ungdomslag och 
så är det även i år för många av ung-
domarna. Under tre dagar varvas is-, 
teori-, fys- och yogapass om vartannat.  
Ungdomarna tränar i åldersindelade 
grupper där tolv ungdomsledare till-
sammans med några juniorer sköter 
isträningarna och yogainstruktörer 
samt att externa fystränare tar hand 
om andra isfria pass. Tillsammans såg 
spelare, ledare och de föräldrar som 
servade med maten till att det blev en 
oförglömlig start på säsongen. Ett gäng 
svettiga, trötta och lyckliga ungdomar 
sammanfattade dagarna med orden; 
fantastiska dagar med roliga ledare och 
underbar mat! En bättre start på säson-
gen 2019/20 kan man inte få.

Hur ser det ut för ungdomsverk-
samheten i föreningen undrar nog en 
och annan, svaret på den fråga är: “Det 

ser bra ut!”
Flera år i rad har vi haft en stor till-

strömning till Tre kronors hockeyskola 
och förra säsongen hade vi runt 60 unga 
spelare som tog sina första stapplande 
steg under Patrik Selmings och hans 
teams ledning. Det är smått otroligt att 
vi under så många år, mer än 25, haft en 
och samma ledare som ställer upp och 
sprider glädje bland de yngre barnen. 
Det är inte bara barnen som startar i 
denna grupp utan även många av de 
föräldrar som tar steget till att utbil-
da sig till hockeyledare har börjat som 
hjälptränare på Tre Kronors hockeysko-
la. 

Många av barnen fortsätter spela 
hockey efter hockeyskolan och ett av 
målen U-verksamheten har är att så 
många barn som möjligt ska fortsätta så 
länge som möjligt. Därmed inte sagt att 
de inte ska hålla på med andra idrotter, 
självklart ska de göra det! Ju mer akti-
va de är desto hälsosammare liv de får 
och ju mer man varierar sina aktiviteter 
desto roligare är det fortsätta utöva 
sin favoritidrott när den säsongen väl 

 startar.

Efter många år med färre barn i 
våra grupper ser vi en positiv utveck-
ling, fler barn håller på längre och fler 
barn börjar i Nybro Vikings. Detta är en 
utveckling vi vill ska fortsätta och målet 
är att ha en ungdoms- och juniorverk-
samhet som kan få fram spelare till 
framtida seniorlag. Vi satsar på att ut-
bilda våra ledare, vi låter barnen träna 
mycket och spela många matcher då vi 
vet att detta ger resultat och uppskattas 
av barnen. Vi fortsätter med vår fantas-
tiska målvaktsträning, där alla målvak-
ter oavsett ålder tränar tillsammans. 

Målet är att få en röd tråd i verk-
samheten, en tråd som gör att vi ut-
vecklas tillsammans på bästa sätt, där 
rätt träning och gemenskap är A och O. 
Dock ser vi en begränsande faktor och 
det är bristen på istider då vi endast har 
en isyta. Drömmen är att vi, helst inom 
en snar framtid, kan se en extra träning-
shall i anslutning till den nuvarande.

Det viktiga uppdraget man har 

som ledare och förälder är att låta bar-
net utvecklas i sin takt. Det är inte vin-
sterna som räknas utan det är att man 
har roligt tillsammans med sitt lag och 
att man tar steg framåt i sin utveckling.

Det händer mycket under ung-
domsåren, där några är talangfulla ti-
digt och andra kommer ifatt senare och 
det enda vi vet är att alla som tränar 
flitigt och samtidigt har roligt blir bättre 
och vem som blir bäst när det är dags för 
seniorspel kan ingen av oss förutse. Som 
en klok tränare en gång sa: "det finns 
bara ett lag som måste vinna och det är 
representationslaget, övriga lag finns till 
för att utveckla spelare". 

Så ett råd till alla föräldrar: låt era 
barn utvecklas i sin takt, hetsa inte fram 
resultat, lär dem uppmuntra istället för 
att kritisera varandra och jämför dem 
inte med andra utan titta på de små 
steg de tar framåt varje dag de tränar 
och spelar match. En dag kanske det 
händer; att just de slår den passning 
som avgör finalen.

Märit Truuts 
Ungdomssektionen

"Våra framtida hjältar" 
FOTO: MAGNUS EKEROS
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B-GRUPPEN. Bakre ledet fr. v. Melwin Ljunggren, Elias Eriksson, Gabriel Seiron, Oscar Petersson Malmlöf, Timmie Johansson, Melker Abelsson, Isak Bankovic, Oskar Nilsson. 3:e ledet fr. v. Oscar Wiksten, Isak 
Dabäck, Anton Sjödahl, Niels Graae, Erik Gruvhagen, Svante Andersson. 2:a ledet fr. v. Jonny Ågren, Axel Rejdvik, Magnus Edvardsson, Lawrence Karlsson, Niklas Malmlöf, Theo Molander, Jens Wiberg.  
Sittande fr. v. Joakim Abelsson, Algot Wiberg, Loke Viljeståhl, Alwin Tillback, Olle Ågren, Rune Graae

A-GRUPPEN. Bakre ledet fr. v. Rasmus Wiksten, Anton Pettersson, Malte Dobrini, Philip Kämpe, Otto Diesner, Simon Quist, Liam Barkstedt. Mittenledet fr. v. Ludde Ekeros, Jakob Andersson, Filip Olsson, David Karls-
son, David Quist, Theo Johansson, Samuel Danielsson, Patrik Cullin. Sittande fr. v. Erik Bergman, Viggo Erlandsson, Alwin Ståhlgren, Adam Kämpe, Vincent Hallbing, Björn Wiklund, Helmer Alfredsson.

C-GRUPPEN. Bakre ledet fr. v. Sigge Andersson, Max Cerwallius, Albert Rylander, Carl Andersson, Maksim Zdravevski, Johanna Guagliano, Erik Olastuen. 3:e ledet fr. v. Vilgot Zetterqvist, Liam Andersson, Eddie 
 Lundberg, Hugo Gustafsson, Philip Burkov, James Gustavsson, Elias Ekman. 2:a ledet fr. v. Peter Rylander, William Landström, Emma Quist, Melvin Söderlund, Ville Diesner, Henric Linnér, Fredrik Olastuen, Herman 
Jansson. Sittande fr. v. Johan Elgström, Joel Easley, Elias Lundberg, Hugo Jägerklou, Aron Konacak, Kevin Andersson, Noah Olofsson, Fredrik Gustafsson.

D-GRUPPEN. Högst upp från vänster: Bakre ledet fr. v. Theo Arvidsson, Hampus Furbring Erlandsson, Viggo Hallbing, Gabriel Gottschlich, Ruben Sundin, Ebba Jägerklou, August Nylander, Rasmus Nordenson, Kian 
Westerlund, Casper Nielsen. Mittenledet fr. v. Thomas Hallbing, Dixon Westerlund, Erik Ågren, Karl Arvidsson, Wilhelm Lundgren, Kristoffer Magnusson, Valter Dackebrand, Ante Vågenäs, Hugo Serell, Elis Nicklasson, 
Michael Karlsson. Sittande fr. v. Robert Vågenäs, Edvin Lundqvist, Hugo Sixtensson, Emil Karlsson, Otto Jensen, Olle Magnusson, Vile Håkansson, Malte Vig Petersson, Love Fagergård, Johan Petersson.
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HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller renovera  -  hyr dina maskiner!  
Hos oss är det enkelt att hyra allt som behövs för byggprojektet, 
från stora maskiner som liftar, grävare eller bodar till alla typer av  
handverktyg. Vår kunniga personal hjälper dig med tips och råd.
 
På ramirent.se hittar du hela sortiment och alla våra kundcenter.

KALMAR
Tjuvbackevägen 7
Tel 0480-44 55 40

HOS OSS FÅR DU HJÄLP!

Installation av fiber och nätverk 
Service av antenner och paraboler 

Utnyttja RUT- 

avdraget! 
50% i avdrag på  

arbetskostnaden 

 

VÄRDEKUPONG!  
(lämnas i butiken) 

FRI BOX och INSTALLATION 
vid byte av TV-operatör till 

eller

Välkomna! Benny, Håkan och Marcus

VI KAN DIGITAL-TV

seat.se

Engelska vägen 6, Tel: 0480-44 44 88 - Öppettider: mån-tors 9-18 fred 9-16.30 lörd 10-14 Sön 12-15 - www.jlbilar.se  

Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Blandad körning Arona 3,9–6,1 
l/100 km; Ateca 5,2–8,4 l/100 km; Tarraco 5,8–9,0 l/100 km. CO2-utsläpp Arona 107–144 g/km (NEDC 98–115 g/km); Ateca 145–198 g/km (NEDC 120–168 g/km); Tarraco 152–204 g/km (NEDC 129– 166 g/km). Miljöklass 
EU6 AG. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på max 4.500 mil. Ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta bas. på VWFS basränta. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften 
liksom ev. tillval t.ex. metallic och vinterhjul. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser.  

Se Kalmar från en ny vinkel. 

SEAT Arona  
Pris fr. 169900:- 
Privatleasing fr. 2195:- /mån** 
 

• Rymlig • Lättkörd  
• Välutrustad  

SEAT Tarraco 
Pris fr. 269900:- 
Privatleasing fr. 3595:- /mån** 
 

• Upp till 7 platser • Fullt utrustad från start 
• 5 stjärnor – Säkrast i klassen  

SEAT Ateca 
Pris fr. 219900:- 
Privatleasing fr. 2995:- /mån** 
 

• Stort lastutrymme • Hög komfort  
• Många utrustningsalternativ  

sidor av din stad. Utvecklade i Barcelona med valfrihet, körglädje och smarta tekniska 
lösningar i fokus. Med framhjuls- eller fyrhjulsdrift. Bensin, diesel eller biogas. Fem eller 
sju säten. Valen är många, men framförallt är de dina.  

S  U  VEAT RBAN EHICLESTM Med en SUV från SEAT får du möjlighet att upptäcka nya 
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VILLA– & ENERGIMÄSSA
LÖRDAG 5 OKTOBER, KRISTALLEN
KL. 10.00–15.00

Villaägarna i Glasriket bjuder in till

Välkomna till årets upplaga av Villa– och Energi mässa – även i år med miljöbi-
lar. Mässan arrangeras av Villaägarna i Glasriket i samarbete med Emmabo-
da och Nybro Kommuner. Kommande sidor visar annonser från flera av våra 
utställare.

 
Villaägarna skapar nytta för våra medlemmar och arbetar för bättre villkor för alla 
 Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhus-
drömmar. Villaägarna har över 310 000 medlemshushåll. 
 
Genom att samla landets villa– och fritidshusägare i en stark och partipolitiskt  obunden 
 organisation ska medlemmarnas intressen tillvaratas. Medlemsarbetet bedrivs  lokalt, 
regionalt och nationellt och präglas av kvalificerad kompetens inom förbundets 
verksamhets områden som är intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner.  
 
Vårt övergripande mål är lägre kostnader för villa– och fritidshusboendet, en god 
boendemiljö och att en ökad andel av befolkningen ska kunna välja att bo i eget hus. 
 Tillsammans ger det långsiktig trygghet för landets småhusägare. 
Kom med du också!

Jan–Åke Karlsson,  
ordf. Villaägarna i Glasriket

NIBE LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
S-serien från NIBE ger dig grönare och billigare 
energi med full kontroll var du än är. Skapa ett smart 
luft/vattensystem genom att kombinera en av våra 
nya inomhusmoduler VVM S320 eller VVM S325 
med utomhusmodulen F2120. 

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR
Livet ska vara enkelt. Med våra nya bergvärmepumpar 
S1255 och S1155 har du full kontroll var du än är. 
De omvandlar solenergi som lagrats i marken till värme, 
kyla och varmvatten. 

NYHET!

070-912 64 44  •  Hantverkaregatan 45, 382 44 Nybro 

MED NIBE ÄR 
DET ENKELT ATT 
VARA SMART

NIBE.SEIT’S IN OUR NATURE

Vi säljer och installerar NIBE värmepumpar

• Nybro Cykel & Hjälpmedel

• Stena Recycling
• Sam's Cykel & Motor
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Öppet: må-fr 7.00-18.00
                        lö 9.00-13.00

PERSONALEN I 
SNICKERIVERKSTADEN

Grönadalsgatan 11, Nybro tel. 0481-477 70

hjälper dig med dina

dörrar, fönster m.m.

TVEKA INTE, kontakta oss!

I VÅR BYGGHANDEL
hittar du det du söker till ditt BYGGE!

53

Hos oss möter du kunnig och erfaren personal som tillsammans  
med dig utformar en personlig begravning enligt de önskemål  

Med kontor i Kalmar, Nybro och Emmaboda är  
vi aldrig långt borta. Vi är alla auktoriserade  

begravningsbyråer vilket gör att du kan känna  
dig trygg med ditt val av begravningsbyrå.

Järnvägsgatan 1, Kalmar
0480-49 90 50

www.slottsallens.se 

Grönvägen 4, Nybro
0481 - 145 48

www.nybrobegravningsbyra.com

Södra Vägen 9, Emmaboda
0471 - 100 27

www.emmabodabegravningsbyra.se

Nybro
Begravningsbyrå
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Kakelspec.

Elektrikerna

Däckcity

HÄR LIGGER DET:

x

• Fyra Gör-Det-Själv tvätthallar

• Högtrycksmunstycken

• Dammsugarplattform

• Betala med polletter, som köpes 

i växlingsautomaten

- det bästa för miljön -

www.glasbiten.com  • 0481- 320 23
Emmabodavägen 23, NYBRO

ALLTID

“SMÅLANDSPRISER”

på hela sortimentet

• UTERUM • FÖNSTER
• GLASREPARATIONER

EGET

SYSTEM

Vi vill förändra 
världen härifrån!

Kalmar Energi är ett framtidsorienterat och nyfiket företag. Vi letar 
ständigt efter nya spännande energiprojekt och eldsjälar som kan 
hjälpa oss att producera ännu mer redig energi härifrån och skapa 
en mer hållbar Energirepublik. Läs mer och bli med du också på 

energirepubliken.se!

Här för Nybro.
Här för dig.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och 
styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Det betyder att 
våra kunders bästa är vårt enda intresse och långsiktiga 
mål. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare 
och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgiv-
ning och bra försäkringsskydd. Men också genom att 
engagera oss på djupet i det samhälle vi och våra kunder 
lever och verkar i. Här för länet. Här för dig.

LFkalmar.se
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Ring eller maila för offert!

VI HJÄLPER DIG MED DITT NÄSTA PROJEKT!
• OMBYGGNAD  

• TILLBYGGNAD 

• ALTANER

• MARKARBETEN 

• PLATTSÄTTNING  

• AVLOPP (certifierad) 

• HUSDRÄNERING  

• TRANSPORT AV  

  MATJORD & GRUS

• UTNYTTJA ROT & RUT
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• TILLBYGGNAD 

• ALTANER

• MARKARBETEN 
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• AVLOPP (certifierad) 

• HUSDRÄNERING  

• TRANSPORT AV  

  MATJORD & GRUS

• UTNYTTJA ROT & RUT

LÅT EXPERTEN 
GÖRA JOBBET.

Kalmar
Franska vägen 9

Tel: 0480-42 25 60

Öselvägen 2, Berga industriområde, Kalmar. Tel 070-750 23 46 (Johan Edman).
Öppet: Mån–tor 12–17, fre 10–14, lör 10–13

MARKISPERSIENN.SE

Visst är det härligt med sommar och sol? Blir det för mycket 
av det goda har vi massor av snygga solskyddslösningar för 

både inom- och utomhusbruk.  

Välkommen att boka ett kostnadsfritt hembesök
eller kika förbi någon av våra butiker!

Låt oss skugga dig!

Genom ett löpande underhåll kan du undvika skador, dyra renoveringar 
eller onödiga energikostnader. Sandbäckens erbjuder dig smarta och håll-
bara VS-lösningar som ger dig trygghet både vad gäller din fastighet och din 
ekonomi. Sjävklart är vi certifierade och uppfyller därmed branschens högt 
ställda krav på en säker installation.

•  Nyinstallationer
•  VS-service
•  ROT-arbeten
•  Badrumsrenoveringar 

•  Avloppsrensningar
•  Värmeinstallationer
•  Högtrycksspolning
•  Installation av värmepumpar och pannor 

Hur mår egentligen din VS-installation?

Vi utför bland annat:

Sandbäckens Rör i Nybro
Storgatan 39
382 34 Nybro
Telefon 0481-100 72

  Sandbäckens Rör i Kalmar AB
  Franska vägen 5A
  393 56 Kalmar
  Telefon 0480-100 72

Kontakta oss redan idag!

www.sandbackens.se

Oavsett om du har en eller flera fastigheter 
alternativt har en mindre sommarstuga står 
du inför samma utmaning – att hålla koll på 
dina VS-installationer.  
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Bilen är ofta en oerhört viktig pusselbit 
för att vardagen för en förening ska fung-
era. Ibland en förutsättning. Skjutsa hock-
eyungdomar till bortamatch med bilen 
full av trunkar. Vi vet hur det kan vara. 

Därför vill vi på Bilkompani erbjuda dig 
att låna någon av våra två föreningsbus-
sar. Utan kostnad, hakar och krångel. Du 

står bara för drivmedlet. Vi står för trans-
porten. Så nu kan du som engagerar dig i 
olika föreningar, som ledare, tränare el-
ler outtröttlig förälder pusta ut lite och 
fokusera på matchen istället.

Gör så här, gå in på Bilkompanikalmar.se/
foreningsbussen och gör en anmälan.

 LÅNA VÅRA FÖRENINGSBUSSAR KOSTNADSFRITT!

BILKOMPANI KALMAR AB
0480-48 00 00
Södra vägen 72, 392 45 Kalmar
www.bilkompanikalmar.se

BILKOMPANI ÄLSKAR NYBRO

VI HJÄLPER  
   ER GÄRNA MEN …

… ett tips är att undvika att spola ner fett och matolja  
i diskhon, vilket är den vanligaste orsaken till stopp i avloppet.

En underhållsspolning var 6-7 år gör också att det flyter  
bättre i rören och minskar slitage och risk för stopp. 

Kolla in på www.stenarecycling.se/nybro för mer  
information om våra olika tjänster.

IT STARTS HERE.

Vi är tillgängliga dygnet runt: 
JOURTELEFON  0480 – 175 00

EN TIDNING 
FÖR VARJE 
INTRESSE!
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Villa- & Energimässa i Nybro
– Här hittar du inspiration från fler än 50 utställare –

Kom och titta på

Miljöbilar!

Bilkompani Kalmar och Liljas bjuder på korv och fika! 
Kom och prata hockey med grabbarna från Nybro Vikings som sköter serveringen!

KRISTALLEN • LÖRDAG 5 OKTOBER KLOCKAN 10-15 • FRI ENTRÉ • VÄLKOMNA!

FÖRELÄSNINGAR
I BIOSALEN:

kl 11.00-12.00

SOLENERGI
-framtidens energikälla
Richard Liljeros, Rexel

kl 13.30-14.00

SOLCELLER
-maximera din vinst genom
att investera i solceller
Kristoffer Blomberg, Nybro Energi
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Nu finns Volvo XC40 och alla våra andra modeller som laddhybrider  
– bilar som kombinerar en elmotor med en turboladdad bensinmotor.  
Resultatet blir en tyst körupplevelse med hög komfort, låg bränsle- 
förbrukning och möjligheten att göra sin dagliga pendling på ren el. 

Välkommen till våra bilhallar så berättar vi mer.

Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 1,5–10,8. NEDC korr: 1,7–8,3. CO2, g/km. WLTP: 36–245. NEDC 
korr: 39–192. (S60 T8 aut– XC90 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-mark-
nader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Med reservation för 
eventuella skrivfel. Läs mer på volvocars.se

NU FINNS ALLA  
VÅRA MODELLER SOM  

LADDHYBRIDER

Öppettider Se vår hemsida liljasbil.se

Borgholm
Storgatan 41  
0485-871 00

Emmaboda
Granitvägen 2 
0471-252 00

Kalmar
Hansa City  
0480-944 00

Nybro
Jutarnas väg 5 
0481-444 00

Tingsryd
Södra Storg. 113 
0477-313 55

Växjö 
Ljungadalsgatan 1
0470-77 56 00

NYBRO  |  FABRIKSGATAN 2  |  TEL 0481-170 00  |  WWW.SVENSKFAST.SE/NYBRO 

Vill du veta vad din bostad är värd?
Kontakta oss!

Mats Arnesson
Fastighetsmäklare

Katrin Franander
Fastighetsmäklare

Maria Ervasti
Mäklarassistent
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Kontakt Robert Carlsson, försäljning
Storgatan 123, Färjestaden . 0485-66 44 80       

info@polyplank.se
www.polyplank.se

Höj värdet på er fastighet genom att byta till PolyPlank

30 ÅRS
GARANTI MOT

RÖTA

I Färjestaden tillverkas det plank av en mix från återvunnen plast och kutterspån från sågverk.  Polyplank grundades 1994 med ett 
patent i rockärmen för att skapa ett hållbart material. Det unika, till skillnad från andra aktörer i branschen, är att produktionen sker 
helt utan skadliga tillsatser. Och därmed 100% återvinningsbart.

Ekerumskärm Borgholmsskärm Trampans cykelhus Bullerplank

Nå era miljömål
med enbart

återvunnet material

NIBE LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
S-serien från NIBE ger dig grönare och billigare 
energi med full kontroll var du än är. Skapa ett smart 
luft/vattensystem genom att kombinera en av våra 
nya inomhusmoduler VVM S320 eller VVM S325 
med utomhusmodulen F2120. 

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR
Livet ska vara enkelt. Med våra nya bergvärmepumpar 
S1255 och S1155 har du full kontroll var du än är. 
De omvandlar solenergi som lagrats i marken till värme, 
kyla och varmvatten. 

NYHET!

070-912 64 44  •  Hantverkaregatan 45, 382 44 Nybro 

MED NIBE ÄR 
DET ENKELT ATT 
VARA SMART

NIBE.SEIT’S IN OUR NATURE

Vi säljer och installerar NIBE värmepumpar



Vi vill jobba med de bästa. Därför har vi 
valt att samarbeta med branschens 

ledande aktör inom förnybar energi...

Tillsammans utvecklar vi vår verksamhet 
och utbildar våra medarbetare för att 

kunna erbjuda dig helheten. Vi tar hand 
om ditt projekt på bästa sätt och 

levererar kundspecifika och kostnads-
effektiva lösningar som ger smartare och 

tryggare hus och en hållbar framtid.

Vi bjuder vi på en kostnadsfri

där Rickard Liljeros från Rexel ger 
intressanta exempel på positiva effekter 

av investeringar i  solenergi. Dessutom får 
du konkreta tips på praktiska lösningar.

OKTOBER. 10 -155

ELBILSLADDNING. Antalet el- och ladd-

hybridbilar växer snabbt och kommer enligt 

alla prognoser att fortsätta öka markant under 

de närmaste åren. Det innebär att behovet av 

laddstationer ökar i samma takt. Att kunna 

ladda sin elbil på hemmaplan, i nära anknyt- 

ning till sin bostad ger ett stort mervärde för 

både boende och fastighetsägare. Kom och 

prata laddning med oss på mässan!

SOL

Välkommen till vår monter på Villa- & Energimässan i Nybro, eller kontakta oss på tfn 0481 - 10512     www.elektrikernainybro.se

SOLENERGI - ETT SMART VAL. ”Men vi har ju så få soltimmar i Sverige”. Ett vanligt påstående 

som ifrågasätter om det verkligen är effektivt att utnyttja solen som energikälla här uppe i Norden. 

Faktum är att det är precis tvärtom. Vi har ett mycket gynnsamt klimat för att skörda energi från solen, 

som är en gratis energikälla i form av naturligt ljus och värme. Möjligheten att fånga in en del av den 

fria energin för att omvandla solljus till elektricitet är en fantastisk möjlighet. Att satsa på uppvärmning 

med solenergi är en långsiktig investering som sänker din energikostnad och bidrar till den nödvändiga 

omställningen till förnybar energi. 

SOL PÅ TRÄDGÅRDS- & DESIGNMÄSSAN.   
I vår monter erbjuder  vi sol under hela mässan. 

Vi har experter på plats för att berätta mer om 

hur solceller fungerar, hur du ansluter och hur allt 

fungerar rent praktiskt. Det är inte så komplicerat 

som man kan tro. Dessutom har vi full koll på 

vilka stöd du kan få i form av bidrag och avdrag. 

Välkommen med just dina specifika frågor och 

förutsättningar.

ENERGI

SOL

LADD

SOLENERGI
FRAMTIDENS 
ENERGIKÄLLA

FÖRELÄSNING

LÖRDAG

FÖR DIG. FÖR HÄLSAN. FÖR PLÅNBOKEN. FÖR MILJÖN

SAMARBETE

REXEL
”Fördelen med förnybar energi 

är just att den är förnybar.  
Den tar inte slut och den orsakar

 inga utsläpp eller farliga 
restprodukter”
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Villaägarna i Glasriket har köpt in två splitter 
nya släpvagnar och dessa kommer vi att hyra 
ut till förmånligt pris till våra medlemmar.   
 

Som medlem i Villaägarna får Du hyra denna  
släpvagn för 100 kr/dygn.  
Ej medlem betalar 200 kr/dygn.  
 
Du  kan hyra Villaägarsläp hos:  
SnickarJockes, Grönadalsgatan 10 i Nybro 
tel 0481 – 477 70  
Golv & Kakel, Långgatan 2 i Emmaboda  
tel 0471 – 127 40 

Hyr släp billigt hos Villaägarna i Glasriket! 

 

ÖPPET: Vard 10-18, Lörd 10-14

HALVA PRISET!
PÅ UTEKRUKOR

Halva priset 
på utvalda buskar & träd

(Erbjudandena gäller så långt lagret räcker)

Välkommen till pool- och spahelg!
Lörd - sönd, kl 11-15
Folkpool Kalmar 
Torsåsgatan 1F

*Läs mer på folkpool.se

Pool
Classic Soft 3,5x6,5 m

från 82 710:-*

Ord. pris 92 875:-
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Villa- & Energimässa i Nybro
– Här hittar du inspiration från fler än 50 utställare –

Kom och titta på

Miljöbilar!

Bilkompani Kalmar och Liljas bjuder på korv och fika! 
Kom och prata hockey med grabbarna från Nybro Vikings som sköter serveringen!

KRISTALLEN • LÖRDAG 5 OKTOBER KLOCKAN 10-15 • FRI ENTRÉ • VÄLKOMNA!

FÖRELÄSNINGAR
I BIOSALEN:

kl 11.00-12.00

SOLENERGI
-framtidens energikälla
Richard Liljeros, Rexel

kl 13.30-14.00

SOLCELLER
-maximera din vinst genom
att investera i solceller
Kristoffer Blomberg, Nybro Energi
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Kakelspec.

Elektrikerna

Däckcity

HÄR LIGGER DET:

x

• Fyra Gör-Det-Själv tvätthallar

• Högtrycksmunstycken

• Dammsugarplattform

• Betala med polletter, som köpes 

i växlingsautomaten

- det bästa för miljön -
Sågaregatan 16, Nybro

– det bästa för miljön –

• Fyra Gör-Det-Själv tvätthallar
• Högtrycksmunstycken
• Dammsugarplattform
• Betala med polletter, som köpes i vår 
   nya växlingsautomat som har kortläsare och   
   sedelautomat för nya sedlar.

Miljötvätten .indd   1 2016-05-31   17:16

Proffsanläggning 
för yrkesfolk inom 
Bygg och Industri

Verkstadsgatan 19, 392 39 Kalmar. Tel. 0480-42 19 00

www.xlbygg.se/lundgrens
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Mellström tippar: Så 
slutar hockeyettan 

1. Troja/Ljungby
Kommentar: Troja var ett självklart topplag redan ifjol 
och är bara starkare i år. Med spelare som Daniel 
Karlsson, Mattias Åkesson, Alexander Edström bland 
anant har de en gedigen lagstomme som har varit där 
och presterat under många år. De har en bra spets 
både framåt och bakåt. Dessutom är målvaktssidan 
intakt från förra säsongen med Ragnewall/Svensson 
som är väldigt stabila båda två.
Nyckelspelare: Mathias Åkesson

2. Vimmerby
Kommentar: Vimmerby känns starka även iår. Har ett 
fysiskt starkt lag med en offensiv spets. Nyförvärv som 
Nybrobekante jesper Bärgård, poängstarke Roman 
semjonovs samt Henrik Eriksson ser spännande ut och 
kommer vara viktiga för "VH". På backsidan har laget 
en bra stomme med spelare som Oskar Carlsson och 
Pelle Ström som får sällskap av b.la den offensivt skick-
lige Christoffer Rasch. 
Nyckelspelare: Kaptenen Jacob Karlsson

3. Nybro Vikings
Kommentar: Efter en stukad och underkänd fjolårs-
säsong har föreningen värvat in rutin i form av tränaren 
Mikeal Tisell. Han har fått behålla en stabil stomme där 
Stockholmsfödde Alex Ek sticker ut. På värvningsfronten 
finns exempelvis Daniel Håkansson, Viktor Lennartsson, 
retstickan Kalle Hult samt målvakten Robin Johansson 
som  kommer att spela en avgöranande roll mellan 
stoplarna för hur Nybro placerat sig när grundserien är 
avslutad. 
Nyckelspelare: Robin Johansson

4. Kallinge/Ronneby 
Kommentar: Kallinge/Ronneby, som under de senaste 
säsongerna har haft en uttalad tight ekonomi, har detta 
till trots fått ihop ett slagkraftigt lag. Trotjänare som 
Andreas Nordeldt och Sebastian Magnusson är kvar. 
Ett lag som till synes alltid verkar få ihop det när det 
vankas seriespel och som jag tror kommer att reda ut 
en plats i allettan efter jul även i år. 
Nyckelspelare: Sebastian Magnusson
 

5. Kalmar HC
Kommentar: KHC gjorde ett starkt fjolår då laget tog sig 
till playoff bakvägen. Har behållit stomme, med spelare 
som Kim Runermark, Jesper Sellin, Victor Crus-Rydberg 
och Adam Persson. Det finns även en del intressanta 
nyförvärv som Julius Selle Larsson, Nybrobekante 
Johan Järlefält och Eric Backman. På pappret ett starkt 
lag – enda frågetecknet är om KHC, efter ett första år 
utan press, kan ta nästa kliv när förväntningarna höjs.  
Nyckelspelare: Adam Persson

Nu är det dags. Ishockeysäsongen drar igång och Nybro Vikings ska,  
till att  börja med, försöka bli ett av fem lag som tar sig  vidare till allettan. 
Väl där kommer  lagen från hockeyettan södra ställas mot de sydligaste la-
gen från hockeyettan västra och östra i jakten på en plats i kvalserien.
I årets Vikingstidning tippar Nybros mångårige lagkapten Marcus 
 Mellström, som har lagt  skridskorna på hyllan inför säsongen, hur han tror 
att hockeyettan södra kommer sluta. 

Truppen
Målvakter: Wictor Ragnewall, Anton Svensson
Backar: Linus Andersson, Alexander Edström, Carl Ernstig, Mar-
tin Fransson, Daniel Karlsson, Kevin Karlsson, Jonatan Nielsen.
Forwards: Mattias Elfström, Emil Eriksson, Sebastian Hansson, 
Eric Henriksson, Karl Olovsson, Hampus Olsson, Victor Romfors, 
William Romfors, Carl-Johan Sjögren, Tobias Törnkvist, Felix 
Wermelin, Mattias Åkesson, Oscar Öhman.
Tränare: Roger Forsberg, Johan Benker (assisterande).

 

Truppen
Målvakter: Tomas Rydén, Oscar Walldén.
Backar: Alexander Andersson, Oskar Carlsson, Edwin Johansson, 
Herman Johansson, Linus Ljung, Christoffer Rasch, Pelle Ström.
Forwards: Jonatan Augustsson, Jesper Bärgård, Henrik Eriksson, 
Tobias Frid, Oscar Gustafsson, Pierre Gustavsson, Martin Jöns-
son, Anton Karlsson, Jakob Karlsson, Oliver Kempainen, Maximi-
lian Popovic, Romans Semjonovs, Joel Stridell, Mattias Wigley.
Tränare: Peter Nordström, Mattias Lindén (assisterande)

 

Truppen
Målvakter: Didrik Jansson, Robin Johansson.
Backar: Hugo Arvidsson, Jonathan Augustin, Viktor Bolin, Ras-
mus Johansson, Erik Lindström, Jesper Mångs, Axel Nilsson, 
Linus Olsson, Alexander Stensson.
Forwards: Alfred Andersson, Simon Andersson, Hampus Andréen, 
Joshua Berger, Sebastian Borg, Alex Ek, Simon Hansson, Otto 
Henell, Kalle Hult, Daniel Håkansson, Fabian Ilestedt, Viktor Len-
nartsson, Markus Palmberg, Fredrik Strömgren, Robin Wengdahl.
Tränare: Mikael Tisell, Nicklas Vikström (assisterande).

Truppen
Målvakter: Isak Edman, Hampus Nivalainen.
Backar: Oskar Brändström, Martin Ekström, Tim Henriksson, 
Marcus Jörgensen, Oskar Lindgren, Jesper Solomon Frisell, 
 William Wellén.
Forwards: Christoffer Björk, Erik Brissle, Jacob Hallberg, 
 Alexander Heiver, Viktor Holmkvist, Victor Laz, Sebastian Magnus-
son, Jakob Marshall Olsson, Andreas Nordfeldt, Oliver Olsson, 
Jakob Ringsby, Robin Vernström Palmqvist, Ludwig Wistén.
Tränare: Emil Ivansson, Torbjörn Svensson (assisterande).

Truppen
Målvakter: Andreas Henriksson, Alexander Nilsson.
Backar: Jens Andersson, Kevin Andersson, Eric Backman, Libelin 
Bäckström Valliant, Kristjan Cepon, Niklas Dahlberg, Marcus 
Lundberg, Sebastian Ottosson.
Forwards: Linus Ageborg, David Algulin, Victor Crus Rydberg, 
Linus Dahlstedt, Robin Dahlstedt, Mikael Friberg, Johan Järlefelt, 
Jarkko Oikarinen, Adam Persson, Kim Runermark, Julius Selle 
Larsson, Jesper Sellin, Albin Storm.
Tränare:Lenny Eriksson, Stefan Fredriksson (assisterande), 
Andreas Holfelt (assisterande).

HÄR GÅR ALLETTANSTRECKET – RESTEN AV LAGEN FÖLJER PÅ NÄSTA SIDA 
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6. Tranås
Kommentar: Tranås, som huserade i den västra serien 
under fjolåret och som tog sig hela vägen till kvalserien, 
är ett lag som definitivt blir att räkna med i den södra 
serien också. Frågan är hur laget kommer att stå sig  
i en nu starkare och tightare grundserie? Utfallet här är 
nästintill omöjligt att spekulera i. 
Nyckelspelare: Eric Gustafsson.

 

7. Dalen
Kommentar: Jönköpingslaget har inför den här 
säsongen tappat en del tongivande spelare, bland 
andra Kalle Hult (Nybro) och Julius Selle Larsson 
( Kalmar). Detta till trots så har HC Dalen ändå ett 
 gediget lagbygge där jag tror att just lagarbetet  
kommer att bli Dalens största vapen i vinter. 
Nyckelspelare: Jonathan Tholander.

8. Hanhals
Kommentar: Hanhals överraskade nog många förra 
säsongen då de knep femteplatsen i grundserien, vilket 
innebar spel i allettan. I år känns det dock som att laget 
har tappat en del av spetsen samt att de övriga lagen 
känns lite mer intressanta i sina värvningar.
Nyckelspelare: Ludvig Rantanen.

9. Mörrum
Kommentar: Laget slutade förra säsongen på en 
 niondeplats och har inför stundande säsong skyltat 
med en satsning mot allsvenskan. Stjärnvärvningen av 
Marcus Paulsson ger en hint av optimism för Blekinge- 
laget. Känslan är dock att  topplagen i serien är för 
starka och Mörrum kommer troligtvis att få nöja sig 
med spel i fortsättningsserien efter jul.
Nyckelspelare: Marcus Paulsson med meriter från 
SHL, allsvenskan och landslaget. 

10. Tyringe
Kommentar: Skånelaget har en hel del intressanta 
spelare, exempelvis Nybrobekantingen Andreas Anarp 
på backsidan. Föreningen värvade också i år in den 
store forwarden Axel Blomqvist som förra året repre-
senterade Pantern i hockeyallsvenskan. Däremot tror 
jag inte att Tyringe kommer att vara med och slåss om 
platserna till Allettan den här säsongen heller.
Nyckelspelare: Axel Blomqvist.

11. Borås
Kommentar: Borås tog förra säsongen steget upp i 
hockeyettan och skickade därmed ut konkurrenten 
 Helsingborg från serien. Föreningen har behållit stora 
delar av truppen som var med under fjolåret. Det ska 
bli intressant att se hur laget tar sig an den tuffa och 
jämna söderettan. 
Nyckelspelare: Henrik Eriksson (Född 1988 med rutin 
från juniorlandslag, allsvenskan och SHL.)

12. Halmstad
Kommentar: Halmstad, som hade ett tufft fjolår, kom-
mer att få kämpa även i år. Har tappat tolv spelare, där-
ibland kaptenen Sebastian Nilsson som valde att satsa 
på den civila karriären. Halmstad har trots detta fyllt på 
med en hel del intressanta nyförvärv och fick behålla 
lagets främste poänggörare Martina Pärna. Frågan är 
dock om laget har tappat för mycket av ryggraden.
Nyckelspelare: Martin Pärna.

Truppen
Målvakter: Victor Jonsson, Isak Ragnevad.
Backar: Jesper Alasaari, Filip Halvordsson, Oscar Karlsson, Fredrik Lind-
ström, Jacob Olbing, Hannes Rydin Irebro, Albin Torstensson, William 
Wennström.  
Forwards: Ivar Arnesson, André Astley, Petter Eklöf, Pontus Eklöf, Eric 
Gustafsson, Lukas Isaksson, Mathias Karlsson, Rasmus Koskinen, Sean 
McGovern, David Ojamäe, Filip Petersson, Max Rapp, Tobias Sjökvist, 
Anders Skoog.
Tränare: Karl Helmersson, Johan Andersson (assisterande).

Truppen
Målvakter: David Elmgren, Alexander Sundstrand.
Backar: Johan Grönquist, Martin Jonsson, Johan Malmborg, Andreas 
Røykås Marthinsen, Anton Netterberg, Viktor Näslund, Tommy Pappila. 
Forwards: Emil Eriksson, Erik Glimberg, Nils Gunnarsson, Oscar Josefs-
son, Emil Larsson, Kristian Røykås Marthinsen, Markus Näslund, Tim-
mie Persson, Karl Smedberg, Joakim Stjern Svensson, Jonathan Tho-
lander, Linus Tjulander, Ian Örnskog.
Tränare: Per Gustafsson, Daniel Josefsson (assisterande).

Truppen
Målvakter: Scott Hector, Mathias Israelsson.
Backar: Axel Björklund, Johan Holmberg, Gustav Jäderberg, Filip Pers-
son, Kim Roussakoff, Anton Sandberg, Thim Skog, Niklas Torgersson, 
Wilhelm Ytfeldt.
Forwards: Emil Backman, Philip Elgestål, Jesper Emanuelsson, Lucas 
Högosta, Fredrik Johansson, Jonatan Lundin Andersson, Ludwig Niede-
rbach, Ludvig Rantanen, David Stenbacka, Melwin Sundén, Lukas 
Wahlberg, Adam Willig, Johan Zarwel.
Tränare: Niclas Högberg, Emanuel Åström (assisterande).

Truppen
Målvakter: Sebastian Eriksson, Jonathan Stålberg.
Backar: Linus Björk, Filip Brahm, Tobias Brahm, Emil Claesson, 
Andreas Frisk, Victor Lilja, Dave Lindarv, Alexander Molldén, Janne 
Pälve, Arvid Sahlsten.
Forwards: Hannes Gustafsson, Erik Hansson, Hampus Henriksson, Jes-
per Hultberg, Khalid Ibrahim, Adam Ingvarsson, Mika Koivisto, John 
Moberg, Tom Mäkitalo, Marcus Paulsson, Andreas Silfverberg, Simon 
Svensson, Stepan Toritsyn.
Tränare: Johan Hedman (tf.) Thomas Andersson (assisterande).

Truppen
Målvakter: Joakim Strandberg, Oliver Tornerefelt..
Backar: Ludvig Adamsen, Andreas Anarp, Marcus Englund, Simon Erics-
son, Isac Hedlund, Gabriel Jammeh, Johan Nordling, Melker Persson.  
Forwards: Gabriel Altberg, Zeke Back, Isac Bexdal, Axel Blomqvist, Oli-
ver Celec, Kevin Ericson, Sebastian Freed Karlsson, Bálint Horváth, Filip 
Jannerstig, Erik Kurtz, Felix Lidgren, Belmin Mesanovic, Simon Mor-
berg, Adam Ringdahl.
Tränare: Fredrik Johansson, Tony Lindström (assisterande).

Truppen
Målvakter: Adam Höglund, Johan Lantz.
Backar: Hugo Bäckman Ulmgren, Mark Corbett, Casper Estola, Chris-
toffer Häggblad, Victor Johansson, Aleksander Ossipov, Niclas Sved-
berg, Roni Viirlas, Simon Westlund. 
Forwards: Roman Andrejev, Henrik Eriksson, Joonas Huovinen, Ludvig 
Jansson, Gustaf Jonsson, Linus Karlsson, Martin Karlsson, Simon 
Kämpe, Oscar Ribbnäs, Alexei Sibirtsev, Philip Svensson.
Tränare: Jan Ericson, Petri Myllläri.

Truppen
Målvakter: Jacob Crespin, Anton Malmborg.
Backar: Tim Bothén, Jonas Fredriksson, Robin Holm, Hampus Johans-
son, Tom Johansson, Oliver Lexenberg, Linus Nilsson, Anton Olsson, 
Martin Vaakanainen.
Forwards: William Berg, Marcus Borgh, Victor Gagic, Melker Iversen, 
Oscar Jakobsson, Hugo Johansson, Alexander Klarin, Hugo Klippfors, 
Ludvig Nilsson, Martin Pärna, Jacob Sundberg.
Tränare: Fredrik Johansson, Tony Lindström (assisterande).

Samverka med en stabil förening med  
god organisation och ekonomi!

• Nå dina kunder eller vårda din personal samtidigt som du gynnar 
 Nybro Vikings IFs ungdomar, juniorer och A-lagsverksamhet. 

• Kontakta oss för exponeringsmöjligheter, matchvärdskap med  
mat & dryck samt mycket mer!

– Kontakta oss för att få ett förslag baserat på era önskemål!

Rasmus Aro
Tel. 070 228 68 57
rasmus.aro@nybrovikings.com

Jan-Åke Karlsson
Tel. 070 592 99 11
jan-ake.karlsson@nybrovikings.com
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Vi firar gudstjänst 
i våra kyrkor varje 

söndag.

Tid och plats finner ni 
i Kyrknytt eller på

 www.svenskakyrkan.
se/nybropastorat.

Vi ses!

Utvägen 6,  SE 361 31 Emmaboda
Tel: 0471 108 10  Fax: 0471 134 25

e-post: info@ebv-ab.se
www.ebv-ab.se

Modern plåtteknik 
med känsla för 
detaljer

Miljö- och kvalitetscertifierade
 enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Inom:

Laserskärning

Stansning

Kantpressning

Svetsning

Montering	
Vi ombesörjer 
även olika typer av 
ytbehandlingar

Utvägen 6,  SE 361 31 Emmaboda
Tel: 0471 108 10  Fax: 0471 134 25

e-post: info@ebv-ab.se
www.ebv-ab.se

Modern plåtteknik 
med känsla för 
detaljer

Miljö- och kvalitetscertifierade
 enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Inom:

Laserskärning

Stansning

Kantpressning

Svetsning

Montering	
Vi ombesörjer 
även olika typer av 
ytbehandlingar

www.svenskakyrkan.se/nybro

Min Villa lönar sig
Du minskar risken för dyra 
 reparationer genom att du 
får bra koll på skötsel och 
underhåll av huset och kan 
åtgärda i tid.
Ett välskött hus ökar också 
chansen att få mer betalt  
när du säljer villan. 
Håll även utkik efter unika 
 rabatterbjudanden i Min Villa!

Expertråd finns alltid till hands
Du kan systematiskt kolla och dokumentera bland annat 
fasad, tak, våtrum, ventilation och uppvärmningssystem i 
ditt hus. Visar det sig att något behöver åtgärdas så finns 
expertråd och tydliga instruktioner. 

Min Villa ger dig  
koll på ditt hus

Med tjänsten Min Villa kan du skapa en underhållsplan,  
samla alla viktiga dokument som rör ditt hus och få praktiska  

råd och tips från Villaägarnas byggnadstekniska experter.  
Upptäck allt som ingår i denna digitala servicebok! 

”Med Min Villa är det lätt att ta hand om sitt hus”
– Det bästa med Min Villa är att du verkligen får bra koll på hur ditt hus mår! De flesta är inte ex-
perter på hur man ska ta hand om sitt hus, men om du gör alla de kontroller som Min Villa tipsar 
om så kan du känna dig trygg, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Min Villa ingår utan kostnad för den som är medlem 
i Villaägarna. Logga in på minvilla.villaagarna.se
Du är igång på mindre än tre minuter!

Ny 
digital 
tjänst

Har du träffat Olof, Niklas och Ivar?
Ta med en vän och spela bingo samtidigt  

som ni stöttar Nybro IF och Nybro Vikings.

Idrottens Bingo Nybro - Torget 1 – Tel. 0481-136 47 
Mån-Fre: 10.00-22.30 – Lör: 11.30-18.00 – Sön: 11.30-22.30 

Nya  

medlemmar f
år  

en välkomstgåva. 

Gälle
r i 

våra bingohalla
r.



Nybro Bostads AB | 0481-459 00 
www.nbab.se | info@nbab.se

Felanmälan: 0481-459 60

Nybro bostad erbjuder ett brett utbud 
av lägenheter. Titta in på vår hemsida 

och se vad som är ledigt just nu!

www.nbab.se
Nybros största utbud av lägenheter

 Robin Johansson - hyresgäst hos NBAB

Nybro Bostad
NBAB 

bjuder 300 
hyresgäster 
på hockey Nybro Bostad bjuder 

300 hyresgäster 
på entrén till valfri 

hemmamatch* under 
säsongen 2019-2020. 

Biljetterna hämtas 
under kontrostid i Nybro 

Bostads reception.
Först till kvarn gäller!

*Gäller grundserien och 
allettan/vårettan dock ej 

derbymatcher. 

Biljetterna hämtas  
under kontorstid i  

Nybro Bostads reception.  
Först till kvarn gäller!


