
Petter kliver framåt på isen och i sin utveckling

Petter flyr ifrån 3 till synes arga Vetlandaspelare
efter att ha uppvaktat deras målvakt...

Öppna som webbsida  | Tipsa en vän

IKVÄLL: IFK Vänersborg - Tillberga Bandy Nummer 102 . 2 december 2011 . Text: Camilla Hansson . Foto: Patrik Karlsson

Petter om sin egen utveckling 

– Jag kan bli ännu
bättre 
Det är en spelare det inte snackas så
mycket om, men som har tagit stora kliv
framåt de senaste säsongerna och är
numera en ordinarie och stabil
högerhalv. Vi pratar om och med vår
nummer 4 - Petter Andersson.    

Det första man undrar är var smeknamnet
Marta kommer ifrån och om det har med
fotbollsspelaren Marta att göra.
– Hmm, ja det är efter fotbollsspelaren. Det
var Henke (nr 14) som började kalla mig det, men jag kommer inte ihåg hur det började, säger
Petter alldeles för lurigt för att jag ska tro honom.  

Precis som nästan alla i laget så började Petters idrottsliga karriär med flera andra sporter.
– Jag spelade både bandy, fotboll och hockey som liten. I Vargön testade alla bandy så det var
helt naturligt. Jag spelade egentligen mest hockey på vintern, men så sa de i hockeyn att jag var
tvungen att välja antingen hockey eller bandy. Bandyn hade inga sådana krav, så då valde jag
bandyn, säger Petter som det mest naturliga i världen. Och vi på läktaren tackar ödmjukast för
valet. 

Franco Bergman om Petters utveckling 
När Franco Bergman besökte Arena Vänersborg och matchen mot Vetlanda, var Petter en av
spelarna han omnämnde. Franco tyckte Petter har tagit ett stort kliv framåt och blivit en stabil
spelare på sin position.
 – Det är naturligtvis jättekul att höra det när det är bandylandslagets förbundskapten som säger
det, men jag tar det med en nypa salt, förklarar Petter blygsamt.  

Vad tycker du själv om din utveckling? 
– Jag har aldrig varit med i något landslag och ingen spelare man har pratat om. Men förra året fick
jag verkligen chansen från tränarna och fick en ordinarie plats vilket var jättekul. Men jag tycker att
jag kan bli ännu bättre.  

"Vi ska vinna!" 

Så här långt in i säsongen tycker Petter att
lagets insatser var okej.
– Vi är nöjda, det är helt okej hittills. Vi har
en plump mot Kalix, då var vi riktigt dåliga,
annars tycker jag att vi varit med de senaste
matcherna. Men det spelar ingen roll, nu
blickar vi framåt och nu är det Tillberga som
gäller.  

Det är täta viktiga matcher som väntar;
Tillberga på fredag, GAIS på måndag och
Kungälv onsdag. 
Hur laddar man om när matcherna ligger
så tätt? 
– Det går ändå hyfsat lätt, det är skönt på
något sätt när man måste ladda om direkt
och fokusera på något nytt. Men det är klart
att det tufft och det är viktigt att tänka på
sömn och kost. Sen försöker man att inte
tänka så mycket på bandy emellan
matcherna.  

Ikväll väntar alltså Tillberga som kommer med sin expertkommentator till tränare, Pelle Fosshaug.
Tillberga som intog jumboplatsen efter den senaste förlusten mot Sirius på hemmaplan.
– Det är en match vi har bra poängchans i och som jag tycker vi ska vinna. Men det spelar ingen
roll att de ligger sist, de är ett lurigt lag som man inte vet vart man har och de har kvalitet i vissa
spelare. Precis som mot alla lag i den här serien måste vi vara på topp och prestera 100% för att
slå dom, säger Petter om kvällens match. 
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IFK VÄNERSBORG - TILLBERGA BANDY
Arena Vänersborg - fredag 2 december - kl. 19.00

Timeout, IFK-shoppen, bandysnurran, Arnes Restaurang
och After Work med Happy Hour - från kl. 17.00

Avsändare 
IFK Vänersborg
Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Telefon: 0521-172 74
Web: www.ifkvanersborg.se 

Detta mejl skickades till: homer-nospam@nospam.spam.
Om du inte vill få fler utskick ifrån IFK Vänersborg
Klicka här för att avregistrera dig.
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