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Kochen's recept på
slutspel 
Bredvid Bergsåkers travbana utanför
Sundsvall växte de tre bröderna Koch
upp. Alla tre började bandykarriären i
Selånger SK, och idag är två av dem
etablerade elitseriespelare. Den ene i
Hammarby och den andre i Vänersborg.
Och självklart är det Vänersborgs-
spelaren Johan Koch som vi i dagens
Passning fokuserar på!  

Men vi kan väl ändå nämna att brorsan
Rickard, som alltså spelar i Hammarby är 8
år äldre och har även spelat i IFK Kungälv
och Sandviken. Brorsan Peter, 4 år äldre än Johan, har överlåtit elitbandyn till sina syskon och har
idag lagt skridskorna på hyllan. 

Johan fostrades alltså i Selånger SK och gick upp i A-laget, som då låg i näst högsta serien, redan
som 15-16-åring. 
– Vi var riktigt nära i flera år att gå upp i elitserien, vi hade ett riktigt bra lag, men det ville sig inte
riktigt ända fram, berättar Johan. 

Istället värvades han 2007 till elitserielaget Broberg där han spelade under 2 säsonger.
– Det var roliga säsonger både spelmässigt och poängmässigt. Jag hade en annan roll på planen
då och spelade forward och offensiv mittfältare.  

2009 kom Johan till IFK Vänersborg och har här haft en mer central roll på banan. De senaste
matcherna har vi sett Johan kliva fram ordentligt och han har utmärkt sig i sina offensiva åkningar.

– Det är som i all idrott, det handlar mycket om självförtroende, och det har väl varit lite bättre i år.
Vi har tagit fler poäng och gjort en bättre säsong över lag, säger Johan som är ganska nöjd med
sina prestationer så här långt.
– Jo jag är väl rätt nöjd, men man vill alltid göra mer mål och fler poäng. 

Snäll kille med musiksmak? 
När man pratar med Johan får man bilden av en snäll och ödmjuk kille. Och när man kollar
statistiken så ser man att han bara har 20 utvisningsminuter på 22 matcher.
– Jo jag är nog ganska snäll, skrattar "Kochen" och fortsätter: – Det är klart man kan bli grinig
ibland, men jag spelar inte speciellt fult. Det kan andra hålla på med så siktar jag på att göra roliga
dragningar istället.   

Men enligt veckans rykte hade Johan ett rejält utbrott under en av veckans träningar.
– Inga kommentarer, säger Johan och skrattar igen.
– Nä då, det var inte så farligt, det rann över lite grann bara, ibland måste man rensa.  

Att han är en snäll kille vittnar det också om när hans spellistor på Spotify alltid blir dissade av
lagkompisarna i omklädningsrummet, och man undrar om han har så dålig musiksmak.
– Jag är den enda i laget som HAR musiksmak! Resten av laget hör på musik, de lyssnar inte,
säger Koch med bestämdhet.  

Undertecknad lägger inte några värderingar i detta utan bjuder på några smakprov på Kochs
spellistor under LÄNKAR här till höger. 
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spellistor under LÄNKAR här till höger. 

Hårdträning 
Som ingen kan ha missat har bandy-VM spelats under förra veckan vilket har betytt 2 veckor
matchledigt. Men det har istället betytt hårdträning för killarna.
–Vi har kört ganska tufft och ökade på ordentligt med både styrketräning och skridskoåkning. Sen
trappade vi ner mot matchen i onsdags. Det kändes att det hade varit uppehåll, man var lite
matchovan och det var lite segt i början, säger Johan.   

Trots att man var otroligt nära att få med sig poäng hem från Västerås så räckte det inte till. Istället
ökade avståndet upp till slutspelplats, men än är det inte för sent.

Vad kommer krävas för att ni ska kunna ta en slutspelsplats? 
– Framförallt att vi går för fullt och att vi tar 8 poäng. Det är ingen omöjlig uppgift, men varenda
match är jämn och tuff. Det är så lite som avgör i varje match om man står som vinnare eller
förlorare. Vi ska inte fundera så mycket på de andra resultaten utan vi ska vinna våra matcher, så
får vi se hur långt det räcker.  

Ikväll väntar Edsbyn som har fyra världsmästare i truppen och som i onsdags vann knappt med 4-3
över GAIS på hemmaplan.
–Jag tror det blir en spännande och jämn match, som matcherna har sett ut i Arenan det senaste.
Får vi till vårt spel och spelar bra, så vet vi att vi kan slå bra lag. Edsbyn är ett jättebra lag, men vi
känner att vi har en bra chans, avslutar Johan.  
 
IFK VÄNERSBORG - EDSBYNS IF
Arena Vänersborg - fredag 10 februari - kl. 19.15

Timeout, IFK-shoppen, bandysnurran, baren - öppet från kl. 17.00 

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

Skriv ut Passningen och sätt
upp den på anslagstavlan på
jobbet!
Hämta utskrivbar pdf här.

Ikväll är det tyvärr fullbokat i
Arnes Restaurang. Men baren
är öppen som vanligt från kl.
17. 
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