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◗ Omar Eddahri har gjort succé under försäsongen

Två guld och ett
silver för Nordfors
TRAMPOLIN Jonas Nordfors
vann två klasser och tog en
andraplats vid återkomsten
efter sin nackskada.
– Jag är väldigt nöjd och det
var skönt att få tävla igen.
Jonas vann i DMT (dubbeltrampett) och i synkronhoppning tillsammans med klubbkompisen Robert Jakobsson. I
trampolin slutade 16-åringen
på andra plats och följdes i
resultatlistan av Jakobsson.
UVGK ﬁck även damsegrar
när Uppsaladuon Madelene
Stjernberg och Amanda Alonzo vann i synkron. Stjernberg
vann dessutom i trampolin.

Viktor Lundberg
tillhör nu Gnaget
FOTBOLL Med en vecka till allsvenska premiären hämtade
AIK hem talangen Viktor Lundberg, 18, från Väsby United.
AIK har nu skrivit in honom
permanent i den allsvenska
truppen. Viktor Lundberg
spelade 27 matcher för Väsby
i fjol och trots att han nu återvänder till Solnaklubben kan
han fortfarande bli aktuell för
spel i Väsby. I ett avtal mellan
klubbarna står spelare under
23 år på en utlåningslista.

BSK:s herrar
vann över Viksjö
FOTBOLL I försäsongens
näst sista träningsmatch besegrade
Bollstanäs Viksjö med
2–0 via mål av Tommy
Flemström och Tony
Kimse. BSK har kvar
en träningsmatch mot
Ängby innan division
3-premiären hemma
mot Heby den 19 april.

UV

Rickard Hårdstam
Väsbys nye tränare
ISHOCKEY Rickard ”Rille”
Hårdstam är Väsby Hockeys
nye tränare. Efter en hel karriär i Vallentuna BK, varav de
tre sista som tränare, kommer
34-åringen närmast från
Sollentuna HC där han varit
junior- och seniortränar i tre
säsonger. Rickard har således
redan lärt sig att basa för
spelare som möter hans moderklubb. Och det blir samma
visa nästa vinter eftersom
VBK kvalade sig tillbaka till
division 1 förra veckan.
– Det ﬁnns inga sådana
känslor längre, första mötet
kan kännas speciellt annars
inte. Det ska bara bli kul,
matcher mellan Väsby och
Vallentuna lockar ju extra
publik. Som VBK-spelare
upplevde jag alltid att det var
tufft att spela i Vilundahallen,
det ska det bli framöver också,
säger Hårdstam.

Väsbys unge målskytt Omar Eddahri beskrivs som mycket snabb och bollsäker.
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Omar ska ta över
målskyttet i Väsby
Fem spelare från i fjol har förvunnit till allsvenskan.
Fem spelare och en tränare ur Väsby Uniteds
fjolårstrupp hade allsvenska premiärer den
gångna helgen.
På Vilundavallen ska
offensiven i år bäras upp
av Omar Eddahri – försäsongens succéforward.
AIK:s ambition att utveckla
talanger i Väsby United är en succé
hittills. På tre säsonger har Väsby
lotsat nästan en hel elva vidare till
allsvenskan. Nästa kille på mellanlandning kan vara Omar Eddahri,
i fjol division 3-spelare i Täby IS.
Hittills under försäsongen har
gymnasieeleven gjort sju mål på
nio matcher.
– Jag är positivt överraskad, säger Väsbytränaren Thomas Lagerlöf. Han var valpig i sitt spel när
jag såg en testmatch i höstas. Han
utvecklas snabbt, ändå utnyttjar
han bara lite av det jag upplever
att han kan.
I nästa andetag drar Lagerlöf
i nödbromsen.
– Omar är en av spelarna som
kan bidra till att fylla luckor efter

◗ Har ett mycket bra driv i steget
◗ Namn: Omar
Eddahri.
◗ Ålder: 18 år.
◗ Bor: Rissne,
Sundbyberg.
◗ Styrkor: ”Duktig
med boll, bra i
en mot en-situationer. Mycket
bra driv i steget”, säger Thomas
Lagerlöf, Väsbytränare.
◗ Svagheter: ”Spelet utan boll,

dem som lämnat laget, men större
börda än så ska vi inte lassa på honom.
Själv är Omar Eddahri både nöjd
och missnöjd med försäsongen.
– Jag vet att folk tycker att jag
ska vara nöjd. Men jag ställer höga krav på mig själv, det är enda
sättet att utvecklas.
Han tycker sig vara lite slarvig
i avsluten och ger oss bilden av
en fotbollsambitiös kille som regelbundet tar med sig bollen på
lediga kvällar för att öva tillslag,
inlägg etcetera med kompisarna.
Han säger att ”fotboll alltid varit
nummer ett” och talar med värme
om fjolårssäsongen i Täby. Han kom

rörelsemönstret. Håller inte
riktigt för 90 minuter ännu.”
◗ Klubbar: Rissne IF, Sundbybergs IK, Vasalunds IF, Djurgårdens IF, Täby IS.
◗ Omar Eddahris topp tre idag:
Lionel Messi, Zlatan och Cristiano Ronaldo.
◗ Aktuell: Gör debut i superettan
när Väsby United möter Vasalund
på bortaplan annandag påsk.

dit efter en tuff juniortid i Djurgården, där han knappt ﬁck spela, och
funderade ett tag på att sluta.
– Jag behövde lugn och ro för
att börja gilla fotboll igen. I Täby
IS återﬁck jag glädjen och självförtroende, säger Omar och fortsätter:
– Självklart är det skillnad mellan att träna i Täby och Väsby. Fotboll fem–sex dagar i veckan är jag
dock van vid.
Elitträning, fotboll på fritiden
och dessutom på skolschemat.
Vad gör du annars?
– Ser fotboll på tv, vad trodde
du! säger han och skrattar. Jag
älskar att titta på tv, det blir en hel
del andra program också.

◗ Fem allsvenskar
De spelare som till denna säsong bytt Väsby United mot allsvenskan är: Martin Mutumba,
Mikael Thorstensson och Viktor
Lundberg, AIK. Gabriel Petrovic,
BP och Omar Jawo, Geﬂe.

Finns det något viktigare än
fotboll?
– Absolut! Familjen och hälsan
går före allt annat. Det är självklart.
Omar Eddahri vandrar mycket
gärna i de utstakade spåren mellan Väsby United och AIK, men tar
inget för givet. Han kan sina styrkor och svagheter, och vet att han
har mycket kvar att lära.
– Går det bra kanske jag om två–
tre år är mogen för spel i allsvenskan. Jag hoppas och ska kämpa
för det i alla fall, det är en dröm.
Men just nu är målsättningen att
spela så mycket som möjligt i Väsby United.
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