
Viktor har just slått iväg en lyrboll och studerar hur väl
de där framme förvaltar den.
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Weiselius avslöjar sitt
recept på Lyrbollar
Viktor är en av tre spelare i nuvarande
trupp som spelat allra längst i IFK's
A-lag. Han "slåss" om den prestigen
ihop med Henrik Eriksson och Martin
Röing.

Som en ung lovande talang i Gripen, som
då låg i div 1, blev han som 17-åring
erbjuden A-lagskontrakt i allsvenska IFK
Vänersborg. Han tackade ja, och sen dess
har han varit klubben trogen.
– Jag har alltid trivts bra att bo i Trollhättan
och då har det blivit IFK. För mig har det
aldrig funnits något annat, berättar Viktor. 

Han har alltså spelat bandy på elitnivå i
ungefär 16 år, och man undrar vad som driver honom till att satsa så hårt år ut och år in.
– Ibland undrar man, skrattar Viktor och fortsätter:

– Jag gillar att träna och hålla igång. Sen drivs man av olika saker olika säsonger. Vissa säsonger
är det att man ska nå semifinal, vissa säsonger drivs man av att man ska överleva och klara av
nytt kontrakt. Och sen är det omklädningsrummet. Det blir en go sammanhållning när man håller
på med lagidrott, och vi är ett gött gäng. Skulle jag sluta nu så skulle jag sakna
omklädningsrummet väldigt mycket.

Lyrbollens recpet
Alla som vet lite om bandy, vet ofta att
Weiselius är förknippad med lyrbollar. Han
är känd för sina ofattbara lyrbollar som han
kan slå nere från hörnflaggan på egen
planhalva, över hela plan, och träffa en
medspelares klubba inte så långt från
motståndarens mål. Vad är hemligheten?

– Träning! Man tränar och tränar och man
nöter. När jag började fatta att jag var
ganska bra på det, då tränade jag ännu
mer. När det sen gav resultat på matcher,
så tränade jag ännu mer på det, berättar
Viktor.  

Ungefär lika enkelt som Per Morbergs
recept alltså...

Familjepappa, lärarstudent och elitbandyspelare
Förutom att Viktor har en fru, gillar sport av alla dess slag, har en hund han älskar, spelar bandy ca
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Glad Viktor som just gjort 2 mål,
1 assist och besegrat SAIK med 4-2.

sex dagar i veckan, så har han även haft något annat att
fokusera på sedan drygt ett år. Nämligen sin 15 månader
gamla dotter. Att kombinera familjepappa, lärarstudent och
elitbandyspelare tycker han har fungerat oförskämt bra.

– Vi har inte behövt vara så mycket i skolan, ungefär två
förmiddagar i veckan, så det har funkat väldigt bra. Jag har
haft mycket tid för familjen, säger Viktor som tycker den
största förändringen istället har blivit i sovrutinerna.
– Man kan inte bestämma själv längre när man ska vakna.  

I kväll väntar en spännande match mot kamraterna lite längre
söderut; nämligen IFK Kungälv. Förra matchen spelades på
Skarpe Nord inför 1830 åskådare och Kungälv vann med
hela 5-1.

Vänersborg besegrade Kungälv på försäsongen i 3 av 4
matcher, men sedan dess har Kungälv verkligen hittat formen
och ligger just nu på en 6:e slutspelsplats med 20 poäng. I sin förra match bröts deras segersvit på
hemmaplan då de besegrades av Sirius med 3-0.

– Det brukar alltid vara väldigt tighta och jämna matcher mot Kungälv. Vi ska kämpa tillräckligt
mycket för att få lite flyt, det brukar vara receptet mot dom, avslutar Viktor om kvällens match.
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