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Inget kval för Tyresö Hanviken
ISHOCKEY Säsongen är

Lars Allerstedt
550 550 69 fa x 550 550 77, 550 551 44
e - post sporten@mitti.se
Sportredaktionen
tel

sport

över för Tyresö Hanviken
Hockeys herrlag. Det blev
ingen kvalserie till division 1,
laget är kvar i tvåan.
Annars var optimismen
stor efter 3–0 borta mot
Bålsta i första play off-mötet till kvalserien. Men båda
hemmamatcherna förlora-

des. I tisdags vann gästande
Bålsta med 5–1, och dagen
därpå med 3–1.
– Bålsta hade läst på sin
läxa inför bortamatcherna.
De spelade fruktansvärt
disciplinerat i försvaret och
satsade på kontringar.
Det är nu klart att coachen
Johan Sörman slutar.

Viktig TT-seger borta
mot topplaget Gävle
INNEBANDY Tyresö Trollbäckens herrar svarade för

en mycket bra insats borta mot tabelltvåan Gävle GIK
i söndags. Det blev seger med 9–4 (0–5, 2–2, 2–2).
Bakom resultatet finns urladdningen i första perioden
med 5–0 till TT, och 14–2 i skott.
Det var viktiga poäng i kampen om en kvalplats till
superserien. TT har samma poäng (37) som Team
Thorengruppen över strecket. Två omgångar återstår.

U-damerna går
till division 1

HANDBOLL Tyresö Handbolls
damlag är jumbo i elitserien
med en enda seger på 20
matcher. I derbyt mot Skuru
borta i lördags blev det förlust
med utklassningssiffrorna
14–33.
Men det finns vinnande
lag på dam- och tjejsidan
i föreningen. Ett sådant är
U-damerna som i helgen blev
klara för division 1. Detta efter
att ha besegrat Norrköping
med 22–19 borta i lördags.

JSM -brons
till Wenström

friidrott Fredrik Wenström, Hanvikens SK, tog i
helgen brons i höjdhopp i P19klassen i JSM. Bronshöjden
2.02 är personligt rekord.

Dröm om
elitserien
sprack
HANDBOLL Chansen att gå

Rutinerad som få. Hanvikens SK:s nyförvärv Mattias Östberg har de tre senaste fotbollssäsongerna spelat med Djurgårdens IF i allsvenskan.
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Allsvensk räv blir
klippa i backlinjen
Man brukar tala om försvarsklippor i fotboll.
Hanvikens SK:s nyförvärv Mattias Östberg är
definitivt en sådan med
över 200 allsvenska
matcher, senast med
Djurgården i fjol.

Det är en mörk och kylslagen torsdagkväll på Tyresövallen. Det är
varmare i ishallen än på konstgräsplanen där pojklag från Hanvikens SK tränar. Snart är det dags
för herrlaget att kliva in.
Mattias Östberg ser fram emot
ett hårt pass. Han är inte van att
träna i mörker, men däremot betydligt oftare än vad Hanvikens
division 4-lag gör.
– När jag spelade för Djurgården var det förmiddagsträningar
nästan alla dagar i veckan.
Mattias Östberg har en meritlista lång
som Leif GW Perssons käpp. Han
debuterade i allsvenskan 1999 i
IFK Norrköping.

Den 37-årige mittbacken

Östberg har även spelat i högsta serien med GAIS, BK Häcken
(2005-2012) och de tre senaste säsongerna i Djurgårdens IF.
Totalt finns över 200 allsvenska
matcher på kontot.
I fjol var han ofta bänknötare i
Djurgården; det blev bara fyra seriematcher.
– Det var inte hållbart i längden
att spela så lite. Jag bestämde mig
för att varva ner och få mer tid för
familjen.

Flera klubbar högt upp

i serie-

systemet ryckte i Östberg.
Men han valde alltså Hanvikens
SK i division 4. Och förklaringen
är enkel.

– Jag bor sedan två år i Trollbäcken och mina tre barn spelar
fotboll i Hanviken.
Hanvikens SK:s herrlag satsar
på att avancera till trean, och då
passar det att ha en rutinerad räv
som Mattias Östberg att luta sig
mot i de bakre leden.
Håller du matchvikten?

– Jag väger 85 kilo, precis som
i fjol, säger 189 centimeter långe
Östberg.
Mattias Östberg 
kommer

även
att vara assisterande tränare för
A-laget, och han tränar dessutom
pojk- och flicklag i Hanvikens SK –
och sitter i klubbens styrelse.
Rötterna finns i Dalarna och

Spelat över 200 allsvenska matcher
w Namn: Mattias Östberg.
w Ålder: 37 år.
w Bor: Villa i Trollbäcken med
hustrun Lovisa, och barnen Filippa, 12 år, Noah, 9, och Lilly, 5.
w Aktuell: Rutinerat nyförvärv i
Hanvikens SK.

w På meritlistan: Har spelat över
200 allsvenska fotbollsmatcher
för i tur och ordning IFK Norrköping, GAIS, BK Häcken och
Djurgårdens IF.
w Yrke: Säljare på ett företag i
sportklädesbranschen.

Ludvikaklubben Östansbo.
– Jag känner mig faktiskt fortfarande som en dalmas.
Höjdpunkter i din karriär?

– När jag gick upp i allsvenskan
med GAIS och Häcken. Och derbyna i Göteborg med över 30 000
åskådare på läktarna.
Något tråkigt minne?

– Det går inte att beskriva hur
tungt det kändes när vi fick beskedet att en Djurgårdssupporter dödats när vi var i Helsingborg i fjol
för att spela match.
Mattias Östberg kan när division 4-säsongen drar igång
räkna med att
möta många anfallare som vill
Henrik
utmana och förLarsson
söka göra mål.
Men de lär inte vara av riktigt
samma klass som en viss Henrik
”Henke” Larsson.
– Han är absolut den bäste spelare jag mött.
l Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

till elitseriekval är borta för
Tyresö Handbolls allsvenska herrlag när tre omgångar
återstår.
Om det blivit vinst borta
mot Västerås Irsta i lördags
hade ett litet hopp funnits
kvar. Men Tyresö förlorade
med 25–34 (10–14).

Malin Brodin, AIK Bowling.

De nominerade
till galan är...

IDROTT Den 27 mars är det
dags för Tyresös kultur- och
idrottsgala. Årets nominerade
på idrottssidan är:

Förening Hanvikens SK,
Tyresö Handboll.
Ledare Joakim Blom, Tyresö Basketbollklubb, Nina
Karlsson, Tyresö Ryttarförening.
Unga ledare Isabelle Selfvin, Tyresö Konståkningsklubb, Alexander Evermo,
Tyresö Basketbollklubb.
Eldsjäl Carl Sellebråten,
Tyresö Trollbäcken Innebandyklubb, Ija Englund,
Tyresögymnastiken.
Idrottsprestation

Tommy Bolin, TT Innebandyklubb, Malin Brodin, AIK
Bowling, Tyresö Handboll,
damlaget.

Insats för funktionsnedsatta Friskis & Svettis.

