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"Osten" om sina uppvisningar

– Det gäller att se
luckorna!
Med bara 100 meter till idrottsplatsen så började
27:an redan som liten med allt vad idrott hette.
Det var fotboll, hockey, skidor och såklart;
bandy!   

Det var i Rättvik, 4 mil från Mora, som karriären
startade för Mikael "Osten" Olsson. 2004 hade
elitserielaget Falu BS, 3 mil från Rättvik, fått upp
ögonen för den unge skridskostarke talangen och
han gick från division 2 till Elitserien. Samma säsong
kom han med i Sveriges U19-landslag och vann
NM-guld i Finland. 

– Det var riktigt läckert och det är en ära att få dra på
sig landslagströjan, berättar Mikael om
landslagsuppdraget.

2008 åkte Falu BS ur Elitserien, men lyckades året
därpå kvala sig upp till högsta serien igen efter bara
en säsong i Allsvenskan. Men då, 2009, var det
dags för Olsson att bege sig söder ut till vackra Vänersborg.

Trodde på laget
– De hade ringt och tjatat tillräckligt länge, skrattar Mikael och fortsätter; 
– IFK hade något på gång med en bra organisation, bra målsättningar och nybyggd arena. Det
kändes bra och jag trodde på laget.

Men att flytta 40 mil hemifrån för bandyn betyder en del uppoffringar. Bland annat så har han nu
flickvännen på avstånd som bor i Falun.
– Det har ändå gått bättre än väntat. När jag varit ledig har jag åkt upp, och hon har kommit hit när
hon har kunnat, så vi ses minst en gång i månaden, säger Mikael.  

Utöver flickvännen har Mikael ett annat stort intresse som inte är helt vanligt. När vi vanliga
Svenssons åker på charter-resor på somrarna, så har han ett helt annat resmål; travresor! Min
första fråga var ju hur mycket pengar han har vunnit.

– *skrattar* Jag spelar ju också så klart, men det är intresset för travsporten som är det stora. Mina
föräldrar ägde hästar när jag växte upp, men jag var inte särskilt intresserad då. Det kom när jag
var 17-18 år. Det är ett väldigt stort intresse nu. Storvinsterna har uteblivit än så länge, men de
kommer, säger Mikael hoppfullt.  

Behandlar motståndarna som slalompinnar
Vi som brukar se nummer 27 på isen, kan också tro att slalom var ett stort intresse hos "Osten"
som liten. Till publikens förtjusning brukar vi få se hur han behandlar motståndarna som
slalomstolpar som han zick-zackar sig igenom.  
– Nä jag åkte bara längdskidor!

MIKAEL SNABBT
Namn: Mikael Olsson
Ålder: 25
Smeknamn: Osten
Bor: Vänersborg
Familj: Flickvän
Jobbar: På Lindab
Position: Mittfält
Tröjnummer: 27
Moderklubb: IFK Rättvik
Kom till IFK: 2009

LÄNKAR
IFK biljettinformation

Elitrapport statistik

TTELA liverapportering

Bollnäs motståndarna

SR.se Gabbes blogg

Plommons blogg 

Dela Passningen på

facebook email

google twitter

linkedin myspace

Få en PASSNING!
Anmäl din e-postadress om
du också vill få Passningen
direkt i din inkorg!
Klicka här



Osten har stenkoll på bollen när han rundar
Kungälvsbacken Jenefeld.

Men att åka i så hög fart, se en mur av
6-7 motståndare och du väljer att åka
IGENOM. Hur tänker du?
– Det gäller att se luckorna, flinar Mikael.
Jag tänker inte så mycket, det gäller bara
att göra det oväntade.  

Mikael och hans blåvita kamrater har varit
inne i en bra period de senaste matcherna
och tagit 6 poäng på 4 matcher.
– Just nu känns det som att vi är på gång.
Vi har hittat ett försvarsspel som passar oss
där alla jobbar stenhårt och vi släpper in
ganska lite mål mot vad vi gjort tidigare. Det
är styrkan just nu, säger Mikael om lagets
senaste prestationer. 

I kväll väntar Bollnäs som ligger på femte
plats i tabellen, men med en match mindre
spelad (uppskjuten match mot GAIS) och bara 2 poäng upp till serieledande Västerås. 
– Bollnäs är ett riktigt bra lag med flera världsstjärnor. De kommer säkert att styra matchen och vi
får gnugga på med ett bra försvarsspel. Vi får se om vi kan skaka om dom, säger Mikael om
kvällens möte.   

En seger skulle innebära ett steg närmare slutsspelsplats för Vänersborg som nu ligger på 10:e
plats, men bara ett poäng bakom ligger Sirius på kvalplats.
– Det är roligt att det är en så jämn serie. Jag har aldrig varit med om att det varit så här jämnt
någon gång, både uppåt och neråt. Allting känns väldigt öppet, avslutar Mikael "Osten" Olsson.
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