
Martin fördelar bollar både på isen och på jobbet.
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Martin Röing inför ikväll

– Publiken betyder
oerhört mycket
Det är inte bara på isen som vice
lagkapten Martin Röing fördelar bollar till
sina medspelare.

Sedan ett drygt halvår tillbaka jobbar han
som produktionsplanerare på Norautron i
Vänersborg, och även här fördelar han
arbetsuppgifter till sina
medarbetare. Dessförinnan pendlade Martin
till jobbet i Lysekil, och är nu tacksam över
tiden han sparar.
–Det är oerhört skönt att slippa pendla. Den
extra tiden kan jag nu lägga på min familj,
säger Martin.

Och på tal om familj och barn, så är vi nyfikna på när sönerna ska börja spela bandy.
– Jag hade tänkt mig tennis kanske. Man sitter lugnt och skönt inomhus, och är det utomhus bryter
dom vid regn, skrattar Martin och fortsätter: 
– Nä, bandy ligger nära till hands och jag vill gärna vara Sixtens idol ett tag till. Han tycker det är
jättekul att vara i Arenan och vi spelar lite bandy hemma, så det ligger nog närmast just nu.

Visslande Röing även på isen?
(Martin hävdar att bilden är
Photoshopad)

Hård och tuff eller glad och visslandes?
Trots att Martin försöker se lite hård och tuff ut på sin
profilbild på IFK:s hemsida, så är det snabbt genomskådat.
Det är en pratglad, positiv kille som man för det mesta ser
med ett leende eller visslandes (?) i Arenans korridorer. 

– Jo men jag är nog ganska snäll och positiv, det hjälper inte
att vara motsatsen. Jag försöker alltid vara positiv, hålla igång
gruppen och sen hörs jag väl ganska mycket på planen
också. Sen om det är bra eller inte, det får andra bedöma,
säger Röing.

Det har varit lite motigt resultatmässigt de senaste matcherna
och då är det än viktigare med personligheter som liberon
Röing.

– Jag försöker att påverka, men det krävs mer av varje individ
när man hamnar i svackor och då är det lättare att tvivla på
det man gör. Det är viktigt att fortsätta tro på att det vi gör ger
oss framgång. Börjar man vackla, det är då man tar fel
beslut. Det är viktigt att vi har karaktär och fortsätter hålla upp
huvudet, säger Martin med klokhet i rösten.
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Martin tackar publiken för det goda stödet

Ikväll tar vi emot IK Sirius i Arena Vänersborg och Martin
hoppas på fortsatt stöttning från publiken.

– Det betyder oerhört mycket för oss att vi har så bra
publik. Det är lätt att förstå att publiken kräver mer av
oss, men jag vill ändå be om fortsatt stöttning. Vi ska
hitta tillbaka till vårt spel vi hade i början med bra fart,
längre anfall och trygghet i att äga boll. Vi ska spela den
bandyn vi gjorde i början som publiken gillade, avslutar
Martin och får skynda iväg till tisdagseftermiddagens
sista träning inför match.

IFK VÄNERSBORG - IK SIRIUS
Arena Vänersborg - ons 14 december - kl. 19.00

Timeout, IFK-shoppen, bandysnurran, Arnes
Restaurang - öppet från kl. 17.00

ANNANDAGSBANDY
Från och med idag finns
ståplatsbiljetter att köpa i
Time Out till annandags-
bandyn Villa Lidköping –
IFK Vänersborg 26/12.

Klicka här för mer info

Ikväll serveras det Julbuffé i
Arnes Restaurang. Boka bord
på 0521-575727.
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