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EN TIDNING FRÅN TEAM THORENGRUPPEN

ALLT INFÖR INNEBANDYSÄSONGEN
DAMSATSNINGEN. LAGET FÖRE JAGET. KAPTENEN OFFRAR ALLT.
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DRÖMPAKETET. Team ThorenGruppen vill bygga en ny multihall på Noliaområdet och önskepresenten när klubben
firar 10 år vore förstås att få klart med ett "hallpaket" som inrymmer både nytt huvudkontor samt innebandy- och
fotbollshall.

I ÅR FIRAR VI 10 ÅR!

JUBILEET FIRAR VI GENOM ATT BERÄTTA OM VÅR SPÄNNANDE
FÖRENING. UNDER ETT DECENNIUM HAR TEAM THORENGRUPPEN UTVECKLATS TILL EN ETABLERAD ELITKLUBB.
och slingrande vintervägar med spel på ogästvänliga platser har Team ThorenGruppen fått
växa upp, frodas och tillförts den näring
som behövs för att bli en attraktiv klubb,
inte minst här i Umeå-regionen. Jag kan
glatt konstatera att 90% av våra innebandy- och fotbollspelare kommer från staden
eller dess omnejd.
När Team ThorenGruppen bildades
2005 kunde jag inte i min vildaste fantasi
drömma att vi tio år senare skulle kämpa
för en plats i innebandyns finrum, Svenska
Superligan (SSL).

VIA SLITNA GYMNASTIKHALLAR

gå så långt tillbaka i
vår relativt korta historia för att minnas
bortamatcher i Vilhelmina, Dorotea eller
Arvidsjaur. Det var långt ifrån den nivå vi är
på idag och ibland måste jag gnugga mig
i ögonen för att förstå att SSL kan bli vår
slutdestination.
Det där ordet har nästan besatt etsat
sig fast i vår strävan. Att tre bokstäver,
S-S-L kan vara så högt värderat är kanske
svårt att förstå för en utomstående.
Vår dröm och försenade tio-årspresent är att vi i april 2016 står tröttkörda
och euforiska i ett champagne-doftande
omklädningsrum och firar hysteriskt med
nytryckta tröjor i guld med tydliga bokstäver på bröstet; "SSL – här kommer vi".
Vi har lärt oss, inte minst efter fjolårets
sjätteplats i allsvenskan, att vägen dit inte
är spikrak.
Men en vacker dag ska Team ThorenGruppen vara ett av de 12 lagen i det
yttersta finrummet och möta klassiska
storheter som IBK Dalen, Stovreta IBK
och Warbergs IC.

VI BEHÖVER INTE

Styrelsen för Team ThorenGruppen SK och Team
ThorenGruppen Ungdom SK:
Vice ordförande
Karina Lundqvist
Kassör
Annika Westberg
Ledamöter
Lennart Rehnmark
Pelle Westberg
Chrille Robertsson
Erik Bern
Suppleanter
Joakim Ekblom
Magnus Zetterlund
Daniel Larsson
Valberedning
Anders Marklund
Dennis Jensen
Håkan Wallengren

SAMMA RESA TÄNKER DAMLAGET göra.
I fjol rasade laget ur division I-spelet
med dunder och brak. I år skapar vi de
förutsättningar som krävs för att även
damlaget på sikt ska kunna etablera sig i
Svenska Superligan. Deras resa har bara
börjat. Men med en rutinerad ciceron som
vår sportchef Niklas Ekblom vid rodret har
vi kvalitetssäkrat verksamheten. Han är
mannen som byggde upp Iksu innebandydamernas framgångssaga som utmynnade i fyra SM-guld och tre Europacup-guld.
Som sagt, på vårt 10-årskalas önskar
vi oss en plats i SSL till våren men vill
också öppna ett gigantiskt jättepaket i
framtiden. Vi vill bygga en ny multihall för
fotboll och innebandy och jobbar intensivt
för att iscensätta projektet.
FÖR MIG ÄR det viktigt att vi kan skapa en
attraktiv plats där ungdomar kan mötas,
umgås och få vistas i våra lokaler och
testa på olika idrotter. Detta
gör vi för alla barn, de är
vår framtid och vi bör alla
göra det vi kan för att ge
dem en trygg plats att
vara på. Vår grundidé är
att skapa ett idrottsfritids
dit alla är välkomna.
Man känner därför stor stolthet när
unga människor
har möjlighet att
växa, utvecklas,
må bra såväl
idrottsligt som
professionellt hos
oss på ThorenGruppen.

att våra initiativ uppskattas, att vi tar det här ansvaret. Det ger
oss ännu mer Mod, Kraft och Passion att
fortsätta skapa värde i samhället.
Men det paket vi hoppas få öppna först
(om några veckor) är att fotbollsherrarna,
som svarat för en sanslöst bra säsong under sitt premiärår, befäster sin serieledning
och vinner division II norra. Vi tog över
Tegs SK:s plats i division II-fotbollen strax
innan jul och det känns kul att vi liksom
många andra stadsdelsklubbar här bidragit till att skapa något bra tillsammans.
André Ghanbari har skapat ett Umeålag med hela 20 Umeå-pojkar i truppen,
ett starkt kollektiv som spelat för varandra
sedan dag ett och jag hoppas av hela mitt
hjärta att vi kommer få fira en serieseger
tillsammans.
Att fira ett avancemang till division I
vore makalöst. Det är endast fyra omgångar kvar att spela och spänningen är
olidlig.
I sammanhanget måste jag också
förstås nämna våra futsal-herrar som avancerade till landets högsta liga, Svenska
Futsalligan i våras, och dessutom är vårt
andralag i division V ytterst nära att kvittera ut en plats till division IV-södra 2016.

DET MÄRKS ÄVEN

Vi kan konstatera att det kokar
i Team ThorenGruppen. Håll
med om att vi är en spännande
förening?
I den här bilagan kan ni läsa
mer om detta. Håll tillgodo.

RAJA THORÉN

Ordförande

Styrelsen för Team ThorenGruppen FF:
Ledamöter
Raja Thorén, ordförande
Daniel Larsson
Magnus Zetterlund
Jon Ahlman
Tomas Söderström

Texter: Niklas Westman, Ivana Lipovac
och Jakob Arvidsson.

Grafisk form & redigering:
Joachim Ljungquist, Content Central.

Tryck: VK, Umeå 2015.
Distribution: Totalt Umeå

Foto: Niklas Ekblom och Robert Ekblom.
För frågor om denna bilaga, kontakta informationschef Niklas Westman på 070-217 17 03.
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STOLTA SPONSORER TILL
TEAM THORENGRUPPEN
HUVUDSPONSORER

FOLKBLADET
GULDSPONSORER

SILVERSPONSORER

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS HITTAR NI PÅ WWW.TEAMTHORENGRUPPEN.SE

Välkommen till

Öppet hus
Onsdag 11 november kl. 17-19
Torsdag 3 december kl 17-19
Järnvägsallén 24, Umeå

Business Program
Commerce Program
Communication Program

Affärsgymnasiet
Där drömmar blir framgång!

www.affarsgymnasiet.se
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ÅTERVÄNDARE. Wiktor Johannesson,
Joakim Lundberg och Christian Larsson är
tillbaka i TTG.

TEAM THORENGRUPPEN,
ETT SJÄLVKLART VAL
En klubb som satsar hårt på att nå högsta ligan, men som även månar om sina
spelare. En klubb som spelare tror på och
väljer före att spela i Svenska Superligan,
en klubb som de vill komma tillbaka till.
En klubb som Team ThorenGruppen SK är
det självklara valet.
TTG har under sommaren jobbat intensivt med
att bygga upp ett lag som ska gå hela vägen till
SSL. Sportcheferna Peter Sjöström och Janne
Lundqvists hårda arbete resulterade i sju värvningar. Tre av dessa, Wiktor Johannesson, Christian Larsson och Joakim Lundberg är spelare
som valt att komma tillbaka till klubben. När TTG
hörde av sig reagerade de på samma sätt:
– Det var ett självklart val, säger trion samstämmigt.
Wiktor Johannesson spelade en viktig roll
under säsongen 13/14, säsongen när TTG var ett
sudden-mål ifrån att nå SSL. När säsongen var
över stod Johannesson som lagets tredje bästa
målskytt men valde att återvända till Sandvikens
AIK. När laget samma säsong åkte ur allsvenskan
mottog han erbjudanden från andra klubbar.
– Några andra klubbar hörde av sig, vissa i
SSL men jag ville tillbaka till TTG. Det är mycket
som är annorlunda från tiden då jag var här första
gången och jag vill vara en del av den här satsningen, att uppleva ett SSL avancemang.
Christian Larsson lämnar SSL-klubben IBK
Dalen och redan under hans första match i TTGtröjan såg han till att leverera fyra mål. Senast
han spelade med TTG var säsongen när laget
avancerade till Allsvenskan.
– Det känns helt rätt att spela med klubben
igen, de satsar hårt och jag vill gärna vara med
och bidra på den resan. Jag lämnade klubben
innan jag hann spela i allsvenskan så bara det blir
något helt nytt för mig, säger Larsson.
Joakim Lundberg var en av klubbens bästa
spelare under 2011-2013. En tid som Lundberg
såg tillbaka på när suget till innebandyn återvände efter en tids uppehåll.
– Mina år i TTG var de bästa i karriären men
jag blev tvungen att flytta på grund av jobbet.
Innebandyspelandet avtog lite men nu kände jag
mig sugen på att börja spela igen. Jag tränade
med två lag i Örebro, ett i allsvenskan och ett i div
1 men hade inte bestämt mig än. När TTG hörde
av sig med en helhetslösning som fungerade med
mitt jobb var valet självklart.
Team ThorenGruppen SK satsar hårt i år. Med
Mod, Kraft och Passion. Laget är redo. Umeå, är
ni redo?
Här är Team TG:s övriga nyförvärv inför
säsongen: Rasmus Andersson och Adam Hansson från RIG Umeå samt Adam Berglund och
Johan Larsson från IBK Dalen.
Läs mer om spelartruppen på sidan 14.

LAGET
FÖRE
JAKOB ARVIDSSON: "VI HAR LÄRT
Låt oss börja med att backa
bandet drygt två år till kvalförlusten, i bäst av tre matcher, mot
KAIS Mora. Ni kanske har koll
på historien, men jag drar den
snabbt ändå.
Vi vann match nummer ett på hemmaplan, förlorade första bortamatchen
med uddamålet och i den tredje, och
direkt avgörande matchen, torskade vi
i förlängningen. Där och då var vi alltså
ett enda mål ifrån SSL, och förlusten
kan beskrivas som den värsta tänkbara inom idrottens värld.
Hemresan till Umeå var långt ifrån
munter, och som grädde på moset fick vi
punktering på bussen mitt i natten. Hur
skulle vi tackla det här nederlaget? Hur
skulle vi gå vidare? Det enda alternativet
var att bryta ihop och komma igen…
Under mina åtta säsonger i
föreningen har det alltid funnits en
viss spänning i luften. Med tanke på
ThorenGruppens höga visioner och
resurser vet man aldrig riktigt vad som
ska hända härnäst. Några veckor efter
kvalförlusten kallades vi spelare till ett

möte där vi fick veta att vi skulle slås
ihop med Umeå City. Två topplag skulle alltså bli till ett – och det nya Thoren
skulle av bara farten bli den givna ettan
i serien nästa år. ”Andralaget” Umeå
City skulle också bli riktigt bra. Ja, så
var känslan hos mig personligen, och
jag tror att många spelare och experter
tänkte samma sak. Men verkligheten
skulle på ett bryskt sätt visa sig vara
annorlunda.
Kvalmissen på bortaplan
Vi missade ofattbart nog kvalspelet
och Umeå City åkte ur serien, ett utfall
som givetvis blev en stor besvikelse för
båda lagen. I slutändan var vi förvisso
bara en enda seger ifrån kvalspel, och
många förknippar kvalmissen med
förlusten mot Piteå på bortaplan. Men
kvalmissen berodde helt och hållet
på en för dålig höstsäsong, och en på
tok för lång startsträcka till att bli ett
L-A-G.
Jag tror att såväl spelare som ledare
vaggades in i en falsk trygghet inför
säsongen. Med all kvalité som fanns i
truppen så var känslan från alla håll att

det bara kunde bli succé. På så sätt
blev det ett brutalt uppvaknande då vi
istället radade upp förluster under hösten. Där och då fick vi, genom förlust
på förlust, lära oss att lagidrott handlar
om så mycket, mycket mer än att bara
ha skickliga spelare.
Lång väg tillbaka
Vi försökte såklart att vända på varje
sten för att börja vinna igen. Vi testade olika spelsystem, vi snackade och
rensade luften, vi bowlade istället för
att träna innebandy och så vidare. Men
somliga processer går inte att snabbspola, ibland krävs det helt enkelt tid
och tålamod. Det var först efter jul som
saker och ting började falla på plats.
Vi spelare hade till slut förstått och
accepterat våra roller och vi hade slutligen enats om en väldigt tydlig agenda
om hur vi skulle spela. Då började
också segrarna rada upp sig. En av
höjdpunkterna var när vi nollade Gävle
(som sedan gick upp i SSL) i deras
egen hemmaborg med 3-0. Men trots
att vi vann tio av elva matcher efter jul
så räckte det alltså inte till kvalspel.
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KLUBBHISTORIK
Team ThorenGruppen SK bildades 2005
och är sedan bildandet inne på sin elfte
innebandysäsong på herrsidan. Våren
2013 övertog Team ThorenGruppen
Ersboda SK:s plats i division II damer
Västerbotten.
Herrlaget spelar sedan 2011 i landets nästa högsta serie, Allsvenskan Norra. Damlaget spelar i
division II norra damer.
Här följer Team ThorenGruppens historia säsong
för säsong:
2005/2006: Första säsongen under namnet
Team ThorenGruppen slutar laget på en fjärdeplats i division IV Södra Västerbotten i en serie
med sex lag.
2006/2007: Under lagets andra säsong i seriespelet kommer klubbens första historiska serieseger i division IV Västerbotten efter 18 segrar, en oavgjord och en förlust på 20 matcher.
Laget vinner serien tio poäng före Sandåkerns
SK 2 och 16 poäng före trean Vindelns IF.
2007/2008: Som nykomlingar i division III når
Team ThorenGruppen kvalspel till division II Norra och lyckas efter en dramatisk kvalrysare över
två matcher mot Arvidsjaur vända en 4-9-förlust
i första hemmamatchen efter en straffrysare i
den andra matchen.
2008/2009: Tre år efter bildandet når laget
division II-spelet och slår till med att värva landslagsmeriterande IBK Dalen-forwarden Andreas
Carlbom. Team ThorenGruppen slutar trea i sin
debutsäsong och missade division I-kvalet med
en ynka poäng.
2009/2010: TTG vinner division I norra men får
förlorar kvalmötena – i bäst av två – mot stadskollegan Sandåkerns SK.

EGNA
JAGET
OSS AV FJOLÅRETS MISSTAG"
Som ni förstår har det alltså varit två
tuffa säsonger på raken. Vi har i och
för sig vunnit massvis med matcher
och ofta bjudit på målrik, fantastisk
innebandy men i slutändan har det
lett till två raka nederlag. Det i sin
tur har gjort att det annars så säkra
”Thoren-tåget” – som hittills tuffat från
division 4 till Allsvenskan – fortfarande
står och väntar på att få åka vidare till
slutstationen SSL.
Receptet till framgång
Men det sägs ju att man ska lära sig av
sina misstag och det känns verkligen
som att vi har gjort det inför den här
säsongen. Samtliga spelare som nu är
kvar på tåget har förstått att det inte
går att ”glida på en skridsko” för att
nå slutstationen. Oavsett hur bra lag
vi har på papperet så är det alltid hårt
jobb, täcka skott, och ta grovjobbet
som gäller i första hand. Det må vara
klyschor men det är 100 % sanning i
dem. Det kan varje spelare i vårt lag
intyga efter det vi har upplevt. Gör vi
de ”tråkiga” bitarna bra så kommer allt
det andra av bara farten. Så enkelt,

men samtidigt så svårt, och det är
receptet till framgång.
Med det sagt så krävs också en
bra fysisk grund att stå på. Det har vi
verkligen fått i sommar genom den lika
rutinerade som solbrände fystränaren
Lars Gunnar Skoog. I Gammliaskogens backar har vår revanschlust varit
tydlig, och stundtals har ”LG” stått och
gapat över hur tjuriga vi varit.
I de matcher vi hittills spelat (i
skrivande stund är Scandic Cup precis
avslutad) har vi också visat upp en ny
sida av vårt spel. Flera på läktarplats
har efter matcherna vittnat om ett mer
fysiskt och ett mer kompakt ThorenGruppen än tidigare. När den känslan
inte bara finns i båset och i omklädningsrummet, utan även når ända upp
på läktarplats – då vet vi att vi är på
rätt väg.
Vi må ha färre stjärnor i laget än
tidigare, men vi har desto fler som
är beredda att till varje pris täcka ett
skott. Det kan faktiskt vara nog så
mycket värt i slutänden.
Vi upplevs helt enkelt mer som en
lagmaskin än tidigare, och vi har under

de senaste veckorna spelat jämnt mot
både IBK Dalen, Storvreta och SPV
(finska mästarna).
Jag minns så väl tiden i division IV
då vi i snöstorm åkte på bortaturné
mot Vilhelmina och Dorotea. Där och
då var det ganska otänkbart att Team
ThorenGruppen en dag skulle spela i
SSL. Nu är det bara det sista steget
kvar och vi spelare är hundra procent
redo.
Häng med på tåget du också –
tillsammans är vi starka.

Jakob Arvidsson har spelat i
Team ThorenGruppen sedan
2006 och fått vara med om en
spännande framgångsresa.

2010/2011: Under andra division I-säsongen
krossade TTG allt motstånd och vinner serien
överlägset genom att tappa blott en (!) ynka
poäng genom att samla ihop 65 av 66 möjliga
poäng. Laget är 23 poäng före Hudik/Björkberg
i tabellen och laget avancerar till landets näst
högsta serie, allsvenskan.
2011/2012: Debutsäsongen i allsvenskan
slutar med en mycket hedrande andra plats, fyra
poäng bakom Sundsvalls-segrande Granlo BK.
2012/2013: Under TTG:s andra allsvenska
säsong slutar laget återigen på en andra plats i
tabellen, dock rejält distanserade av tabellettan
Sirius IBK som vinner serien 12 poäng före Team
ThorenGruppen.
2013/2014: För tredje året i rad slutar ThorenGruppen på en andraplats i den allsvenska tabellen, fyra poäng bakom segrande KAIS Mora.
Serieomläggningen innebär att de fyra första
allsvenska lagen gör upp om en plats i Svenska
Superligan och TTG föll till slut i tredje och direkt
avgörande kvalmatchen om en plats i Svenska
Superligan mot KAIS Mora. Hemmalagets 8-7mål kom efter drygt åtta minuters förlängning.
Den här säsongen är också första säsongen
för Team ThorenGruppens damlag som övertar
Ersboda SK:s plats i damtvåan och succén
blir monumental då damlaget vinner serien i
överlägsen stil genom att gå obesegrade genom
seriespelet och avancerar till division I-spel
säsongen 2014/2015.
2014/15: Team ThorenGruppen SK slår sig
samman med Umeå City IBK och "delar" upp
föreningarna. TTG:s målsättning är Svenska
Superligan, men den allsvenska starten med
blott åtta poäng på de nio första omgångarna
duger inte och trots att laget vinner elva av de
13 återstående matcherna räcker det bara till en
sjätteplats i tabellen. Damlaget nådde heller inte
till i sin debutsäsong i division I och degraderas till division II efter endast tre segrar på 20
matcher.
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SLAGKRAFTIG. Team ThorenGruppens lagkapten Victor
Öberg bangar inte för en
närkamp och med sin fysiska
spelstil är han beredd att offra
allt för sina lagkamrater.
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VICTOR VILL
KROSSA
MOTSTÅNDET

TEAM THORENGRUPPENS LAGKAPTEN HAR KRAFTEN SOM KRÄVS OCH STÄMPLAR
IN SIG SJÄLV VARJE DAG. I VICTOR ÖBERGS VÄRLD ÄR VÄGEN TILL MÅLET
VÄRD ALLA UPPOFFRINGAR.

– Jag började spela i klubben
när jag var 16 år. Redan då
var drömmen att nå Svenska
Superligan och jag känner
ett stort ansvar för att lösa
det, konstaterar han.
TTG-backen har bortsett från en
drygt ett-årig sejour i IBK Dalen
varit Thorentröjan trogen och
Röbäckspojken är utan undantag
den som burit lagkaptensbindeln
längst i klubbens 10-åriga liv.
– Jag ser till att skotta min
egen garageuppfart först innan
jag gnäller på andra. Jag vill
smitta de andra i laget genom att
alltid vara förberedd, inte bara
komma till träningarna och ta
närvaro. Jag vill bidra och vill att
andra ska bidra för att vi ska bli
bättre. I min roll som lagkapten
handlar det inte om att göra så
mycket spexiga grejer utan det
handlar om att stämpla in på jobbet varje dag, säger Öberg.
Stort hjärta för klubben
Hans övertygelse går inte att
rubba och kärleken till föreningen
är stark och genuin.
– Jag skulle aldrig lägga ner
den tiden som krävs om jag inte
trodde på att vi i den här klubben
en vacker dag ska spela i Svenska Superligan. Så länge jag bor i
Umeå kommer jag aldrig att spela
för några andra, säger 24-åringen
när surret kring SSL oundvikligt
förs på tal.
Victor Öberg har hört resonemanget sedan han började. Det
florerar nästan som ett mantra
över klubben, på gott och ont.
I början av karriären var det lite
vaga tankar, men allt eftersom
åren fortlöpt har SSL-pratet blivit

allt mer realistiskt och även visat
sig vara uppnåeligt.
– Det har blivit en grej att vi ska
upp. Vi är besatta av den tanken
och det kommer att ske förr eller
senare, säger han och tittar upp
självsäkert och slår tydligt fast:
– Punkt slut.
Victor Öberg svarade i fjol för
21 poäng, fördelade på 12 mål
och nio målgivande passningar
och var lagets bästa poängproducerande back. Men det är siffror
han viftar bort.
Triggas av uppdrag
TTG-kaptenens fysik är påtaglig och utan överdrift nog en av
seriens bästa en-mot-en-spelare.
En beskrivning han inte backar
undan. Han är, som han säger
själv, svår att bli av med.
– Jag tar gärna specialuppdrag
och triggas enormt av att stänga
ner motståndarlagets stjärnor,
det är saker jag går igång på.
Jag minns SSL-kvalet mot Mora
förra säsongen då jag plockade
bort Bobby Edberg. Varje gång
han kom emot mig blev jag en
decimeter längre och varje gång
jag tog av honom bollen växte jag
två decimeter. Jag fick ett grymt
pluspsyke och kände mig stark
som tusan, berättar han.
Det finns dock andra saker han
vill uppskattas för och TTG-kaptenen framhåller hellre andra
värden i sitt spel och i sitt sätt att
vara i laget.
– Jag har inga problem med att
vara en spelare som täcker ner ett
skott som fem passningar senare
renderar i ett mål framåt. Jag har
inget behov av att vara i strålkastarljuset och synas i poängprotokollet. Jag slår gärna en fjärde

assist om vi gör mål framåt, säger
han och pratar oförtrutet på om
det klassiska som måste finnas i
ett lag för att nå framgång, nämligen lagkänsla.
– Det finns nog en stämpel att
spelarna i Team ThorenGruppen
är bortskämda latmaskar och
ett ställe dit många kommer för
att varva ner och få en bra deal.
Men den stämpeln tycker jag att
vi successivt har nött bort och så
hårt som vi tränat i sommar har
vi nog aldrig gjort. Innebandy är
numera en året-runt-sport för oss,
säger Öberg, som också via sin
farmors estniska påbrå registrerat
sig som estländsk medborgare.
– Då får jag också möjlighet att
spela VM för Estland i framtiden,
om inte svenska landslaget hinner
före, säger han.
Tuff start för säsongen
Tolv nya spelare i fjol och halvtaskigt spel i början på säsongen
var nog ingenting Team ThorenGruppen hade räknat med och
det tärde enormt på Victor Öberg.
Frustrationen var påtaglig.
– Det var konstiga månader. Jag kände ingen trygghet
i någonting och blev osäker på
mig själv. Allting blev nytt med
ny organisation, nya spelare, ny
sportchef och ny tränare för femte
året i rad. Vi ändrade spelsystem
efter varje förlust och allting blev
bara djäklig osäkert där alla sökte
sina roller i gruppen, berättar han.
Han säger sig inte vara den
som söker sig till ledarrollen utan
det bara blir så och kanske var
det just hans hjärta för klubben
och kraften att förändra som fick
honom att vara delaktig i den förbättring som till sist skedde förra

säsongen. Team ThorenGruppen
slutade på en sjätte plats, men få
glömmer att laget faktiskt avslutade allsvenskan genom att vinna
11 (!) av de 13 sista matcherna.
– Vi satte oss ner och bestämde oss för ett sätt att spela och
hittade tre punkter som vi hållit
fast vid sedan dess. Punkt ett
var att alltid backchecka hemåt
oavsett tid och ställning i matchen, det andra var att täcka skott
oavsett tid och ställning och sista
punkten var alltid spela bollen
framåt när vi erövrade den.
Victor Öberg vet att det inte
går att tumma på detaljerna och
noggrannheten för att uppnå det
slutgiltiga målet.
Kraften hos honom går inte att
ta miste på.
Han är beredd att offra allt för
att uppnå Svenska Superligan.

KRAFT
VIKTOR ÖBERG

Viktor är en lagkapten med
kraft. Han visar en otrolig
styrka år efter år och
går i bräschen för utveckling
av sin egen fysik. Hans kraftfulla stil gör att
han blir obehaglig att möta i
närkampsspelet.
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BARA LUGN vi städar åt dig!

titta själv!
 Golvbrunnen i badrummet!

►Hemstäd ►Fönsterputs ►Flyttstäd

 Mellan & bakom elementen!

►Trappstäd ►Golvvård ►Kontorsstäd

 Kalkbeläggning på duschglas
& badrumskakel - inspektera!

►Lokalstäd ►Byggstäd
►Allergistäd ►Sanering

 Checka noggrant alla lister!

►Matt-

 Kolla bakom toalettstolen!

& Möbeltvätt

 Spisen - inuti & bakom!

mm…

 Under kyl & frys!

Utnyttja RUT-avdraget

 Köksfläkten!
 Alla mattor!

lla
avdrag på a
ter
våra tjäns

Ring 090-77 45 50

info@umefresh.se • www.umefresh.se

Dags att flytta?
Flyttstädning

- lägenhet, hus & villa
I samband med flytt från en bostad till en annan
så ställs det höga krav på städningen av bostaden,
oavsett om det gäller lägenhet eller villa.
Vi på Flyttstädgruppen i Sverige AB fokuserar
enbart på olika former av flyttstädningar, vilket
gör att vi är experter inom detta område och kan
därmed garantera utförda jobb av både hög standard
& professionalism.
Som säljare kan du alltid vara säker på att köparen
flyttar in i ett välstädat utrymme.

KontaKta oss

0771-811811

Webb: www.flyttstadgruppen.se
E-post: info@flyttstadgruppen.se
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PASSION
ERIK STÄLL

Erik är en person som är
beredd att göra vad än som
krävs för att nå sina såväl som
lagets uppsatta mål. Han går
helhjärtat in i allt han gör, oavsett om det gäller, samlingar,
träningar eller matcher och
med sin passion kommer han
ständigt närmare målet.

SOM FÖRBYTT MED
MÅLVAKTSMASKEN PÅ
MÅLVAKTEN ERIK STÄLL HAR OTVIVELAKTIGT EN PASSION FÖR SIN UTSATTA ROLL.
– JAG HATAR ATT FÖRLORA OCH BEHÖVER HETTAN FÖR ATT PRESTERA, SÄGER 31-ÅRINGEN.
I Team ThorenGruppens
tydligt utstakade mål att nå
Svenska Superligan finns det
några extremt viktiga grundfundament. Den viktigaste
hörnstenen är utan tvekan
målvakten Erik Ställ.
I våras signerade han ett nytt
treårskontrakt med klubben
och Ersboda-sonen har en
tydlig och klar självbild.
– Jag älskar den avgörande
och enskilt viktigaste positionen
i laget, dina sinnen måste vara
skärpta hela tiden och det är
oerhört stimulerande, konstaterar
Ställ passionerat.
När vi ber honom beskriva målvaktsspelet och hur det förändrats slutar han aldrig prata.
– En av de största förändringarna i mitt spel nu jämfört med
tiden som nybliven senior är att
jag spelar med betydligt mer
pondus och litar mer på mina
instinkter, vilket förmodligen
beror på att jag hunnit med att
skaffa mig en hel del rutin. Jag
tror dock att den absolut största
förändringen är att jag någonstans under resans gång insåg att

alla räddningar är lika värdefulla,
oavsett om det är ett skott som
jag fångar mot bröstet eller om
det är en fotbollsräddning från
stolpe till stolpe. Detta har gjort
att jag jobbar mycket mer aktivt
med att röra mig rätt och utnyttja
min storlek. Jag spelar betydligt
mindre spretigt nu än då.
Allt började på Ersboda
Lusten för målvaktsspelet föddes
redan som liten grabb hemma på
Mjölkvägen på Ersboda.
– Det fanns redan då ett intresse för målvakter. Man kikade
mycket på NHL och sprang på
Björklövens matcher där Jörgen
Wikström var idolen, men dessvärre vågade jag aldrig börja med
hockey eftersom jag inte vågade
åka på träningarna som knatte,
säger Ställ och skrattar.
Det blev istället innebandy på
Östra Ersbodaskolan med bänkar
som sarg och i konkurrens med
sju andra killar.
– Alla ville stå i mål och vi fick
varva med att spela ute. Jag tyckte det var lika roligt då som det är
nu. Det går inte att sätta fingret
på, men jag trivs med ansvaret

och hur jag kan påverka resultatet
i slutändan. Ett misstag och det
syns på tavlan...du måste vara
här och nu i varje sekund, säger
han i ett försök att benämna
känslorna bakom att stå på knä
totalt världsfrånvänd och omsluten i en värld som kretsar kring att
fokusera på en liten plastboll som
väger cirka 30 gram och har en
diameter på drygt sju centimeter.
Alla som sett en innebandymatch vet att det är näst intill
omöjligt att hålla den borta från
nätet. Ställ lyckades ifjol i bortamötet i 3-0-segern mot serieledande Gävle GIK.
En smått utomjordisk prestation med innebandymått mätt.
– Jag är stolt över det. Det har
faktiskt bara hänt en enda gång
tidigare i min karriär och är få
förunnat. Det är de dagarna man
lever för som målvakt, konstaterar
Ställ vars lidelse och passion för
att rädda bollarna, och i slutändan vinna matcherna, förändrar
hans personlighet.
Förbytt med masken på
Många vittnar om att Erik Ställ är
sur, vresig och i sammanhanget

lynnig när masken åker på.
Han säger inte direkt emot när
beskrivningen kommer på tal.
– Utanför planen är jag hur lugn
som helst. Men tar jag på mig
hjälmen vill jag vinna. Jag hamnar
i en bubbla och är det någon
gång jag har kort stubin så är det
när det är tävling och när jag kör
bil, säger Ställ och skrattar innan
han förtydligar.
– Jag kan skälla på allt och
alla. Vår materialförvaltare Peder
Gustavsson får höra både det
ena och det andra och egentligen
är det bara skitsaker...men det
är så Ställ är på match. Jag får
tunnelseende och vill vinna och
hamnar i en bubbla som jag kan
leva i långt efter matchen är slut
och där jag knappt är kontaktbar, även när vi vunnit. Det är så
mycket adrenalin och fokus som
samlas i kroppen, berättar han.
– Jag hade en säsong i Umeå
City där motivation tröt, jag
blev likgiltig och obrydd och då
presterade jag inte bra heller. Jag
måste ha engagemanget och hettan för att leverera när jag tävlar.
Erik Ställ har en lång målvaktsbakgrund bakom sig och har

hunnit med att testa på hetluften
såväl med Umeå City IBK som
IBF Falun i Svenska Superligan.
Han har fyra säsonger i Team
ThorenGruppen bakom sig och
bestämde sig i våras för att spela
tre år till med TTG. Privat jobbar
han dessutom som redovisningsekonom på företaget.
Så han är väl bekant med Thoren-familjen.
– Vår ägare Raja Thorén vill
väldigt mycket och satsar enormt
för att vi ska få lyckas och det
har bara blivit bättre och bättre
för varje år. Jag tror stenhårt på
det vi håller på med. Det är också
stor skillnad i hur laget utvecklas.
Fler är delaktiga och engagerade
och det pratas innebandy och
målbild på ett annat sätt än tidigare i truppen, säger Ställ.
Målet är tydligt – han vill till
SSL med klubben.
– Största anledningen till att jag
valde att förlänga kontraktet med
Team ThorenGruppen är att jag
vill vara med att ta upp klubben
till SSL och med det här laget.
Det skulle vara stort.
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VINNARE. Adam Berglund valde spel i
allsvenskan med Team ThorenGruppen
före SSL-spel med IBK Dalen.
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STJÄRNAN
HÅLLER
FANAN HÖGT

HAN HADE ETT SSL-KONTRAKT OCH HAR SPELAT TVÅ RAKA SM-FINALER MED
IBK DALEN. DÅ GJORDE ADAM BERGLUND DET FÖRBJUDNA KLUBBYTET.
– LÅNGSIKTIGT KOMMER JAG UTVECKLAS MER I TEAM THORENGRUPPEN,
KONSTATERAR 24-ÅRINGEN.

Sollefteå-pojken valde en
sommar för fem år sedan att
börja sommarträna med IBK
Dalen i innebandy istället för
fotboll med division II-laget
Umedalens IF. Ett val han
aldrig behövt ångra.
Adam Berglund är otvivelaktigt
TTG:s stora stjärnvärvning inför
årets allsvenska säsong. Men att
han byter ner sig till att "bara"
spela i allsvenskan är inget påstående han skriver under på.
Inte så konstigt då att han har
122 SSL-matcher och 57 poäng,
fördelade på 26 mål och 33 målgivande passningar bakom sig
efter fyra år i innebandyns finrum.
Team ThorenGruppen köpte
lös honom från två-årskontraktet
med IBK Dalen och med det följer
förstås förväntningar och krav.

– Det var många turer kring
övergången, men i grund och botten blev helhetslösningen bättre
för mig i Team ThorenGruppen.
Både Janne Lundqvist och Peter
Sjöström (TTG:s sportchefer, reds
anm) visade tydligt att de ville ha
mig i laget och har ställt upp massor för mig och det kändes helt
rätt att byta klubb i slutändan,
säger han och fortsätter:
– Självklart känns det overkligt
att bli köpt av en annan klubb i en
liten sport som innebandy och jag
förstår att jag har pressen på mig
att leverera. Men jag tycker det
känns inspirerande och det känns
också som Team ThorenGruppen tror på mig, annars hade de
aldrig spenderat pengarna, säger
Berglund som självklart får en
viktig nyckelroll i TTG:s jakt på en
plats i Svenska Superligan.

Hade ett år kvar
Övergången fick nog en och
annan att höja på ögonbrynen i
innebandy-Umeå. Han hade ett
år kvar på kontraktet med IBK
Dalen men aviserade tidigt att det
var tufft att kombinera med det
heltidsjobb han då hade.
– Jag jobbade heltid på ett tufft
och fysiskt jobb och kände sista
året att det blev svårt att prestera
på den nivå jag ville.

Luktade på SM-guldet
Att han varit med i tuff trafik där
uppe på de största arenorna, och
fått lukta på SM-guldet i två fullsatta SM-finaler, är givetvis tungt
att ha med sig in till TTG-truppen
där han hoppas kunna dela med
sig av det som krävs för att fightas med de stora klubbarna i SSL.
– På sidan om är jag kanske
inte den som tar mest plats och
är nog lite blyg av mig. Jag för-

söker istället ta för mig på planen
och det känns som jag bidragit
under alla år och i alla matcher i
SSL. Jag har ju ändå mött världens bästa innebandyspelare. Det
är klart att jag var valpig i början
och värderade situationerna annorlunda än jag gör idag, jag gör
betydligt färre misstag än i början
av karriären, berättar han.
Tackar Dalen för mycket
Inte minst Dalen-sejouren lärde
honom vad laget betyder och vad
en grupp kan uppnå tillsammans.
Adam Berglund är noga med att poängtera att han har Dalen att tacka
för mycket efter fyra fina säsonger.
– Team ThorenGruppen har ett
tillräckligt bra lag för att avancera,
men det är viktigt att vi får ihop
gruppen. Det var mycket det som
låg bakom framgången i våra
SM-finaler med Dalen. Vi hade
kanske inte bästa laget, men vi
trivdes tillsammans och gjorde
vårt yttersta ihop. Det är samma
känsla med Team ThorenGruppen.
I Dalen strävade vi efter SM-guld,
nu strävar vi efter SSL. Det är
samma drivkraft, säger Berglund
som med sin spelskicklighet kommer bli en stor tillgång för TTG:s
offensiv den här vintern.
Den spelskickliga backen slår inte
gärna bort bollarna i onödan och är

konsekvent i sitt sätt att spela.
– Jag vill utmana mig själv
och försöka slå personbästa
varje match och ta mycket plats i
spelet. Jag vill spela annorlunda
och försöker vara svårläst för
motståndarna, konstaterar han.
Att Adam Berglund skulle ha
modet att byta klubbmärke var
också svårläst.
– Jag hade faktiskt tänkt gå
till Team ThorenGruppen redan
för fyra år sedan, men valde då
Dalen. Nu valde jag tvärtom och
målsättningen är att hjälpa Team
ThorenGruppen till SSL, det
känns skitbra och jag ångrar inte
klubbytet det minsta.

MOD

ADAM BERGLUND
Adam har modet att både
byta väg för att fortsätta sin
personliga utveckling och vara
uppoffrande i sin spelstil. Det
visar att han har alla förutsättningar för att bli en nyckelspelare och vi ser fram emot att
följa hans resa hos oss i TTG.
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#3 EMIL
JOHANSSON

#4 ADAM
HANSSON

#5 JESPER
BERGLUND

#7 JOAKIM
LUNDBERG

Ålder: 24
Back

Ålder: 19
Center

Ålder: 26
Back

Ålder: 27
Center/Forward

SÄSONGEN 2015/2016

Säsonger i TTG: 8
Tidigare klubbar: Tegs IBK,
Umeå City IBK.
Kommentar: En injektion
i det offensiva spelet från
sin backplats. Otroligt
bollskicklig och i sina bästa
stunder ett ständigt hot
framåt. Har mognat med
åren och får anses som en
mycket rutinerad spelare.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: RIG
Umeå, GUIF.
Kommentar: Ännu en
spelare som utvecklats
inom RIG Umeå:s ramar
och är därmed per automatik duktig på små ytor och
uppfostrad att våga spela
enkelt som svårt. Fint spelsinne och kommer han rätt
in i tempot i serien kommer
han att ta enorma kliv under
året.

Säsonger i TTG: 5
Tidigare klubbar:
Spölands IF.
Kommentar: Lagets badboy. Fantastisk lagmoral
och spelar alltid med
hjärtat. Defensivt stark back
som älskar närkampspel
och en hög domarnivå.

Säsonger i TT: 2
Tidigare klubbar: Wibax/
Piteå IBF, Umeå City IBK,
KFUM Örebro.
Kommentar: Bolltrollaren
från Piteå är tillbaka. En
otroligt sevärd spelare som
efter två ”mellansäsonger”
som fokuserats på den
civila karriären återigen
upptagit elittänket. Kommer
garanterat bjuda på flest
snurrfinter detta år.

#10 FREDRIK
OTTOSSON

#11 JOHAN
LARSSON

#13 CHRISTIAN
LARSSON

#15 ADAM
BERGLUND

#16 WIKTOR
JOHANNESSON

#17 JAKOB
ARVIDSSON

Ålder: 24
Center

Ålder: 21
Forward

Ålder: 27 år
Forward

Ålder: 25
Back

Ålder: 23
Forward/Center

Ålder: 27
Högerforward

Säsonger i TTG: 7
Tidigare klubbar:
Umeå City IBK.
Kommentar: Centern alla
vill spela med, står alltid
rätt, offensivt som defensivt. Glädjespridare i laget.
Kommer detta bli året då
han vinner den interna
poängligan?

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: IBK Dalen, IBF Frösön, Jemtland
Innebandy, Hammerdals IF.
Kommentar: En otrolig
bolltalang men fin känsla för
de tekniska bitarna. Har potential att bli en toppspelare
om utvecklingen fortsätter.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: Hammerdals IF, Strömsund IBK,
Sola IBK, Nidaros IBK, IBK
Dalen.
Kommentar: Renodlad
målskytt som ofta hittas
högt upp i målligan. Rör
sig klokt över banan och är
otroligt skicklig på att hitta
rätt yta i slottet.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: IBK Dalen, Sandåkerns SK.
Kommentar: Sökte en
nytändning och hittade den
hos oss. Kommer under
året betyda väldigt mycket för laget. En rutinerad
spelare som gjort flera
säsonger i SSL. Kommer bli
ett offensivt vapen.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar:
Sandvikens AIK.
Kommentar: En fantastisk bollbegåvning. Kan
underhålla ett helt lag
ensam i sina bästa stunder.
Fortsätter hans utveckling
finns stor chans att han
slutar högst upp i interna
poängligan.

Säsonger i TTG: 7
Tidigare klubbar: IFK
Umeå, Umeå City IBK, IBK
Söder, Ersboda SK.
Kommentar: En av trotjänarna i laget. Fortsätter
utvecklas vid 27 års ålder,
kommer i år ha möjligheten
att ta en större roll som högerforward i och med tappet
av Fredrik Edholm. Ska bli
otroligt spännande att följa.

#18 JOHAN
BERGSTRAND

#19 PEDER
WIKLUND

#21 PETER
LARSSON

#22 NIKLAS
FRANSSON

#23 PETER
REINHOLDT

#31 ERIK
STÄLL

Ålder: 25
Center

Ålder: 29
Center

Ålder: 27
Forward

Ålder: 23
Forward

Ålder: 27
Forward

Ålder: 31
Målvakt

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: IBK
Lockerud, Umeå City IBK .
Kommentar: Högst arbetskapacitet i laget, springer
alltid mer än motståndarna.
Kommer under året jobba
med att utveckla tekniken
och då finns ingen gräns för
hur bra han kan bli. Ruskigt
viktig i boxplay.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar:
Umeå City IBK.
Kommentar: En defensivspecialist som har en
fantastisk förmåga att stå
rätt. Bästa egenskap är
att han gör medspelarna
bättre. Hoppas på bli kvitt
sitt skadebekymmer.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar:
Umeå City IBK.
Kommentar: Lagets kanadensare. Spelar innebandy
som kanadensarna spelar
hockey, rakt på mål och
alltid kortaste vägen. Får
förhoppningsvis hålla sig
skadefri, något han tyvärr
inte fått vara den senaste
säsongen.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar:
IBF Falun, Sandvikens AIK.
Kommentar: Oerhörd
arbetskapacitet, talang som
tidigt fick spela med Faluns
herrar. Har åter funnit
glädjen med innebandy
efter några mellansäsonger.
Kommer i år att vara en
viktig kugge för TTG i jakten
på SSL tack vare sin unika
uppoffrande spelstil.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Ersboda
SK, IBK Ersboda, Umeå
City IBK.
Kommentar: Stod länge i
valet och kvalet om att ta
klivet till SSL. En laglojal
forward som säkert själv
känner att han har lite
revansch att ta igen från
fjolåret. Kommer bli en
nyckelspelare detta år tack
vare sin höga lägstanivå.

Säsonger i TTG: 4
Tidigare klubbar: Ersboda,
IBK Umeå City och IBF
Falun.
Kommentar: Stor positionssäker målvakt med
mycket fina utkast. Tillhör
definitivt toppen i serien och
får ständiga lockrop från
SSL. En spelare med stort
hjärta för laget som är som
bäst när han är arg.

#32 MATTIAS
HEDLUND

#39 VICTOR
ÖBERG

#40 JOHAN
ALM

#71 RASMUS
ANDERSSON

#92 JESPER
FRANSSON

#95 NIKLAS
IVARSSON

Ålder: 27
Back, Center,
Forward

Ålder: 24
Back

Ålder: 33
Back

Ålder: 18
Back

Ålder: 23
Center

Ålder: 25
Målvakt

Säsonger i TTG: 8
Tidigare klubbar: Röbäcks
IF, IBK Dalen.
Kommentar: Lagkaptenen
som ifjol fick bra utdelning i powerplay. Grymt
direktskott, skicklig i egen
zon. Ledare som alltid
sätter laget i första rummet
och som drar på sig matchstället med stolthet.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: IBK Dalen, IBK Umeå City, Duvbo
IK, Ludvika IBF, Gonäs IF.
Kommentar: Lagets
äldste och mest rutinerade
spelare. Otroligt viktig med
sitt lugn i spelet och duktig
bollvinnare. Tar ett enormt
ansvar i gruppen genom sin
personlighet. Detta kommer
bli hans bästa säsong.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: RIG
Umeå, Hörnefors IF.
Kommentar: Kunde ha
spelat i Storvreta IBK, IBK
Dalen men hamnade hos
oss. Får anses som en prestigevärvning trots sin unga
ålder. Ska i år utveckla det
offensiva spelet och våga
utnyttja sin snabbhe. Då
kan han tillhöra toppskiktet
på backsidan i serien.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Sandåkerns SK och IBK Dalen
Kommentar: En spelare
som behärskar det mesta.
Kommer under säsongen
att skolas om till center där
hans kvicka fötter och ruggiga kondition får mycket
utrymme. Årets överraskning?

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar:
IBC Östersund (Jemtland
Innebandy), Sandåkerns
SK, IBK Dalen.
Kommentar: Sidledsstark
och kommunikativt skicklig
målvakt. Ska i år ta upp
kampen på allvar om första
målvaktsplatsen med Ställ.
Träningslojal och utvecklingsbar.

JAN
LUNDQVIST

KATARINA
LUNDQVIST

EMANUEL
VALL

PEDER
GUSTAVSSON

Ålder: 56
Sportchef

Ålder: 48
Lagledare

Ålder: 24
Sjukgymnast

Ålder: 58
Materialförvaltare

PATRIK
"DOCKAN"
BÄCKLUND

Kommentar: Alltid på hugget, älskar när det händer
saker. God koll på spelare i
området.

Kommenterar: Administrativt geni som alltid har
koll när alla andra är som
frågetecken.

Kommentar: Skicklig och
uppskattad sjukgymnast
som gör ett jättejobb med
att hålla spelartruppen frisk.

Kommentar: En rutinerad
herre som alltid är först på
plats och låser upp dörrar,
plockar fram material till
träningar och matcher.

HERRTRUPPEN

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Ersboda
SK, Umeå City IBK.
Kommentar: Användbar
spelare som behärskar alla
positioner. Ett vasst handledsskott som ofta letar sig
i mål.

TOMAS
HUGOSSONWALLGREN
Ålder: 27 år
Tränare
Kommentar: Tog över
huvudansvaret i november
i fjol. Meriterad tränare från
Iksu och lever sitt liv för
innebandyn.

Ålder: 46
Materialförvaltare
Kommentar: Sköter material som om det vore hans
egna bebisar. Extremt lojal
och omtyckt av spelarna.
Har varit med länge.
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Spara pengar, energi och miljö

TILLÄGGSISOLERA DIN VIND
MED PAROC® LÖSULL
PAROC Lösull tillverkas av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker
och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande. Sprutad lösull
från Paroc behåller värmen i huset och ägarens pengar i fickan. Parocs
lösullsentreprenörer utför isoleringsarbetet enligt systemet Behörig Lösull vilket
borgar för bästa resultat.Kontakta oss för information om vårt erbjudande med
lösullen sprutad på plats.

Quadro Entreprenad AB Lärlingsgatan 16, 904 22 Umeå.
Telefon: 090-77 92 00. Fax: 090-77 72 90. E-post: umea@quadro.se

15

16

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Team ThorenGruppen

STORSATSNING
MOT
SSL

TEAM THORENGRUPPEN DAM SIKTAR PÅ
ATT BLI NÄSTA STORKLUBB I UMEÅ.
MEN RESAN SKA SKE PÅ RÄTT SÄTT OCH I
RÄTT FART ENLIGT SPORTCHEFEN
NIKLAS EKBLOM.
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"Det är en helt unik satsning som
ThorenGruppen gör på damlaget.
Jag är helt övertygad om att inget
annat lag i Sverige får samma
förutsättningar som vi. Det känns
enormt roligt och stimulerande",
säger sportchef Niklas Ekblom.

I fjol ramlade Team ThorenGruppens
innebandydamer ur division I norra.
Det borde ha varit nattsvart och dystert.
För TTG-damerna är det precis tvärtom.
Deras nya resa ska bära klubben hela
vägen till Svenska Superligan.

Full koll på prestationen
under träningarna med
trådlösa pulsband.

Ellen Ringqvist genomför
ett dragtest under Andreas
Berglunds överseende.

S

portchefen Niklas
Ekblom har erfarenhet
som räcker till och blir
över efter ett drygt decennium som passionerad eldsjäl
hos Iksu innebandydamer. Där
förde han som sportchef upp Iksu
till den absoluta toppen med flera
SM-guld och Europacup-guld på
meritlistan. Nu har han valt att
börja bygga ett minst lika spännande framtidskoncept när Team
ThorenGruppens innebandydamer börjat sin resa mot en tydlig
slutdestination; nämligen Svenska
Superligan.
– Jag har en väldigt god
uppfattning kring vad som krävs
för att bli ett etablerat lag i SSL.
Efter förra säsongen vet jag även
var vi befinner oss idag och vad
vi måste jobba med. Det är en
utmaning, men samtidigt otroligt
roligt. Det är så mycket som görs
på samma sätt överallt inom innebandyn. Vi kommer att tänka och
göra annorlunda, säger Niklas.
Fokusera långsiktigt
Niklas fick förra hösten, tillsammans med Jonas Söderström,
ta över ett lag som precis vunnit
division 2, men som efter det
tappat flera av sina namnkunniga
spelare. De bestämde sig tidigt
för att jobba från grunden och
fokusera på långsiktiga resultat
och inte fokusera på den aktuella
säsongen.
– Under förra året upptäckte
jag vilken enorm drivkraft och
glädje det fanns hos de här tjejerna. Det gjorde beslutet enkelt
när vi åkte ur division 2. Nu ska
vi göra en ordentlig resa tillsammans, fortsätter Ekblom.
Enligt honom är det en rad
olika pusselbitar som måste på
plats för att laget ska målet på
sin resa.
– Först och främst måste vi
skapa en vinnarkultur i föreningen. Det handlar om professionalism och en vilja att utvecklas. Det
ska vara grunden i vår verksamhet och prägla allt och alla
inblandade på damsidan, berättar
Niklas.

Fokus i år ligger på att höja den
fysiska statusen på spelarna och
samtidigt lägga grunden till en
spelidé som funkar även i SSL.
För att säkerställa tillförsel av
spelare har ett även unikt samarbete etablerats med breddföreningen GUIF.
– Samarbetet med GUIF är
föredömligt i mina ögon. Istället
för att värva deras bästa spelare,
och därmed riskera att stjälpa
deras lag, så ser vi nu till att göra
deras verksamhet ännu bättre
och skapa en röd tråd genom att
integrera vår kompetens, spelare
och ledare. Vi gör en gemensam
satsning på Juniorallsvenskan
och hjälper även GUIF att starta
ett eget lag i division 2 nästa säsong. Tillsammans ska vi bli bäst
i världen på att utveckla talanger,
fortsätter Ekblom.
Storsatsar på damerna
Team ThorenGruppens innebandyherrar har länge haft ett tydligt
mål att nå Svenska Superligan.
Nu iscensätts alltså en storsatsning även på damsidan och
Niklas Ekblom har i egenskap av
sportchef plockat in en ledarstab
som heter duga.
Den tidigare Björklöven-forwarden Johan Åhlén och IBK
Dalen-forwarden Sandra Linder kommer att fungera som
huvudtränare respektive assisterande tränare. Mattias Lundberg
kommer att agera assisterande
matchcoach. Patrik "Putte"
Eklund, med legendstatus inom
sporten, hjälper till med planering
och genomförande av träningar. Johan Miranda har hand om
material och på fys- och sjukgymnastsidan samarbetar laget
med Andreas Berglund och Sara
Königsson som båda har ett
förflutet hos Umeå IK:s allsvenska
fotbollsdamer.
Träning & teknik
Just fysträningen är den del i
satsningen som berört spelarna
mest under sommaren. Ända
sedan säsongen var slut i mars
har spelarna tränat 5 gånger per

vecka. Med teknikens hjälp har
träningen dokumenteras i realtid i
Andreas Berglunds dator.
– Vi har bland annat använt oss
av ett pulssystem och pedagogiskt feedbackverktyg som
innebär att vi kan följa samtliga
spelares insats (intensitet, tid i
olika pulszoner vid pass och över
tid) främst vid konditionsträningen
(lite som PT-online). Via systemet
har vi kunnat se och sammanställa om spelarna klarat av att
uppfylla de angivna arbetskraven
aktuella pass eller veckor och
kunnat ge feedback samt utvärdera vilken effekt träningen har
gett på grupp/individnivå via de
delkapacitetstester vi kört.
Det vi t.ex. kunde se inledningsvis
var att många hade svårt med de
tuffare passen och har fått jobba
hårt med att flytta sin komfortzon,
berättar Berglund.
– Upplägget har successivt
vridits mot att vi har försökt öka
tiden i den jobbigaste aeroba
träningszonen och minskat tiden
i de lugnare träningszonerna. De
tuffaste veckorna har varit riktigt
grisiga för tjejerna och kan nog
sammanfattas i svett och tårar för
dem som kunnat kriga sig genom
alla pass. Vi har även tagit fram
ett sk Fysmärke men kapacitets/
kravnivåer som lite drygt motsvarar de fysiska kraven för olika serier/landslag, där kan spelarna se
hur de ligger till, berättar Andreas
Berglund.
– Vi har medvetet gått väldigt
hårt ut med fysträningen. Det är
för att skapa en förståelse för vad
som kommer att krävas om det
här ska bli möjligt. Det är ett par
spelare som valt att inte vara med
på resan med anledning av detta,
men det hade vi räknat med. Vi
har en lång resa framför oss och
det kommer att krävas enormt
hårt arbete från alla om vi ska
lyckas, berättar Ekblom som med
sin erfarenhet från Iksu-eran har
den insikt och kompetens som
krävs för att spela på yttersta
nivån.

PUSSELBITARNA I TEAM
THORENGRUPPEN DAMERS
SATSNING ENLIGT EKBLOM:
1. RÄTT MÄNNISKOR
Oavsett vilka planer du än har
går de inte att genomföra om
du inte har rätt människor. Det
är min absoluta övertygelse.
Det gäller därför att först skapa
en grupp med såväl spelare
som ledare som har de egenskaper du söker. Jag tycker vi
har lyckats fantastiskt bra med
det i år.
2. EN ENGAGERANDE
VISION
Det räcker inte med att ha en
målsättning. Mål är bra, men de
är till för att uppnås. En vision
är något man alltid kan sträva
mot och därmed hela tiden bli
bättre. Det är bränslet som driver motorn. Det optimala är om
varumärket blir synonymt med
vår vision. En förutsättning är
även att ALLA i organisationen
förstår vilken roll de har i jobbet
med att förverkliga visionen.
3. EN VINNARKULTUR
En kultur är det samlade
uttrycket för en förenings eller
ett lags värderingar, attityder
och övertygelser. Det går inte
att nog understryka vikten av
en bra kultur för att möjliggöra
en bra individuell och lagprestation. Det krävs tid och
energi för att bygga en kultur
som leder till framgång. Utan
en bra kultur är risken stor att
framgångar uteblir. Med en bra
kultur kan man nå framgång
år efter år trots att spelare och
ledare byts ut. Vår kultur ska
präglas av professionalism och
en vilja att hela tiden utvecklas.
4. GLÄDJE
Det måste vara roligt. Att komma på träning eller match ska
ge energi. Det ska vara något
man längtar till. Eftersom ingen
spelare har någon ersättning
är det här superviktigt. Det
handlar mycket om värdskap
och medskapande.
5. SAMARBETE MED GUIF
Samarbetet med GUIF är en
nyckel för oss. Vi vill bygga
ett långsiktigt hållbart koncept
och då måste vi ha en röd tråd
från ungdomssidan upp till
A-laget. Det handlar inte om
att "plocka" talanger, snarare
om att göra GUIF:s verksamhet
ännu bättre och erbjuda spelarna nya möjligheter.
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DAMTRUPPEN

#2 EMMY
NIVA FRIDÉN

#5 JOSEFIN
HÄGGSTRÖM

#7 IDA
ERIKSSON

#8 MARIE
HÄGGSTRÖM

Ålder: 21
Back

Ålder: 26
Forward.

Ålder: 26
Forward

Ålder: 26
Center

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Djurgårdens IBF, Högdalens AIS.
Kommentar: Klok back
som kan överraska med
sina aviga dragningar.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Ersboda,
Iksu Ungdom.
Kommentar: En fantastisk tvåvägsspelare som
är väldigt kvick och har en
vinnarskalle som få. På väg
tillbaka efter en knäskada.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: IBF Dalen, Vännäs, Vindelns IF.
Kommentar: En gudomlig
teknik, fantastisk i en mot
en situationer.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: Täfteå IK,
IKSU ungdom, IKSU, Umeå
City, SB-Pro.
Kommentar: En grovjobbande poängmaskin,
motståndarnas skräck!

SÄSONGEN 2015/2016
#9 MARINA
LUNDSTEN

#10 MATILDA
GIDLUND

#12 HELENA
JOHANSSON

#14 ELLEN
RINGQVIST

#16 MOA
BERGSDORF

#17 SANDRA
LINDER

Ålder: 27
Forward

Ålder: 20
Back.

Ålder: 20
Center

Ålder: 25
Målvakt

Ålder: 18
Forward

Ålder: 29
Center

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Gimonäs
UIF.
Kommentar: Defensiv
specialist, har en oerhörd
arbetskapacitet.

Säsonger i TTG: 3
Tidigare klubbar: Ersboda
SK.
Kommentar: Ett spelgeni
som ofta jobbar i det tysta,
slår inte en felpassning!

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: GUIF,
Iksu Ungdom.
Kommentar: Helena är
en allroundspelare som
bemästrar alla positioner.
Tvekar inte att smälla på i
närkamperna.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Täfteå IK,
Ersboda SK.
Kommentar: Kvick målvakt
som är oerhört placeringssäker.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Gimonäs
UIF.
Kommentar: Ett oerhört
farligt handledskott, med
hennes fart och styrka är
hon ett ständigt hot för
motståndarbackarna.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: IBK
Dalen, Täby IS, Örnsköldsviks SK, Umeå City IBK,
Ersboda SK.
Kommentar: Rutinerad
SSL-spelare och en viktig
”motor” i laget. Har bra
teknik, speluppfattning och
ett avslut som gjorde henne
till främste poängplockare
förra säsongen.

#18 AMANDA
NORDSTRÖM

#20 SUSANNA
NORMAN

#21 CAJSA
RUNDQVIST

#22 ANNA
ALGOTSSON

#24 SARA
WILHELMSSON

#28 LISA
ERIKSSON

Ålder: 20
Back

Ålder: 24
Forward/Center

Ålder: 21
Forward/Back

Ålder: 26
Forward

Ålder: 25
Back

Ålder: 24
Back

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Hörnefors IF, Umeå City, Holmsunds City.
Kommentar: Amanda är
lagets terrier, liten, snabb
men stenhård. Backar aldrig
för en närkamp.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Obbola
IK, Holmsund City, Umeå
City, Västerslätt FC.
Kommentar: En ledare
både på och utanför planen.
Stor och stark powerforward.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Röbäck,
Umeå IK, Ersboda SK.
Kommentar: Omskolad till
back inför denna säsong.
Med hennes lugn, styrka
och räckvidd kommer hon
bli livsfarlig.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: Vindelns
IF, RIG Umeå, Vännäs AIK,
IBFDalen.
Kommentar: Målfarlig,
teknisk forward med hög
arbetskapacitet.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: Gimonäs
UIF, Iksu Ungdom, Iksu.
Kommentar: Årets värvning
alla kategorier, Sara är
lugnet själv. En spelskicklig
back som har allt. Hennes
rutin och personlighet kommer att tillföra ytterligare en
dimension till detta lag.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Umeå
City IBF, Ersboda SK.
Kommentar: Stark
spelskicklig back som är ett
ständigt hot i det offensiva
spelet.

#30 ROSITA
ROSING

#44 EVELINA
ERIKSSON

#69 ELIN
HILLI

#86 CAMILLA
WALLIN

#94 JOHANNA
BOSTRÖM

#96 LOVISA
NÄSLUND

Ålder: 25
Målvakt

Ålder: 24
Forward

Ålder: 22
Back

Ålder: 29
Forward

Ålder: 21
Back

Ålder: 19
Målvakt

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Ersboda
SK, IBK Ersboda.
Kommentar: Rosita är en
stor, stark målvakt med en
oerhörd vinnarskalle.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: IBF Dalen, Örnsköldsvik, Vännäs,
Vindelns IF.
Kommentar: Har en oerhört speed och teknik, en
frisk fläkt som kommer bli
viktig för laget.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Röbäcks
IF, Umeå City IBK, RIG
Umeå.
Kommentar: Lagets glädjespridare och energiknippe,
på väg tillbaka ifrån en
knäskada.

Säsonger i TTG: 1
Tidigare klubbar: Gimonäs
UIF, Sävar IBF.
Kommentar: Teknisk grovjobbare som gillar när det
smäller i sarghörnen.

Säsonger i TTG: Ny
Tidigare klubbar: Röbäcks
IF och Umeå City IBK.
Kommentar: Spelskicklig
back som kommer vara ett
hot i offensiven.

Säsonger i TTG: 2
Tidigare klubbar: Ersboda
SK, Röbäcks IF
Kommentar: Målvakt med
stort lag-hjärta. Grym på att
greppa bollar. Blir hela tiden
bättre.

JOHAN
ÅHLEN

SANDRA
LINDER

MATTIAS
LUNDBERG

PATRIK
EKLUND

JOHAN
MIRANDA

Ålder: 39
Huvudcoach

Ålder: 29
Ass. tränare

Ålder: 44
Ass. matchcoach

Ålder: 51
Sportkommittén

Ålder: 26
Materialansvarig

Kommentar: Fd hockeyspelare i Björklöven
och även en erfaren och
eftertraktad tränare. Hatar
att förlora. Kommer att vara
huvudansvarig för träning
och match.

Kommentar: Erfaren
spelare som nu tar rollen
som assisterande spelande
tränare. Kommer att ansvara för spelarnas mentala
utveckling och gruppens
välmående.

Kommentar: Rutinerad
innebandyräv med ett
enormt engagemang. Har
koll på allt. Kommer att
fungera som länk mellan
GUIF och TTG samt assisterande matchcoach.

Kommentar: Mer eller mindre grundade innebandy.
Fd elitspelare och mångårig
elittränare. Är en resurs
på träningar, men kommer
även att jobba strategiskt i
sportkommittén.

Kommentar: Materialansvarig och filmare med
stort engagemang. En kille
man kan lita på i alla lägen.

FÖLJ OSS GÄRNA ONLINE: WWW.TEAMTHORENGRUPPEN.SE
Twitter: @thorengruppensk

facebook.com/teamthorengruppen

Instagram: thorengruppensk

ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Team ThorenGruppen
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BYGGNADSARBETARE

ELEKTRIKER

FORDONSTEKNIKER

VVSMONTÖR

MÅLARE

FRISÖR

Välkommen
att besöka oss på
Öppet Hus!
r Onsdag 11 november kl. 17-19
r Torsdag 3 december kl 17-19
Järnvägsallén 24, Umeå

www.yrkesgymnasiet.se/umea
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TTG LADDAR
FÖR SFL
I våras kvalade sig Team
ThorenGruppens fotbollsherrar upp till Svenska
Futsalligan, SFL. Sporten har
exploderat i Sverige och TTG
ser fram emot att som ett av
16 lag i Sverige fightas om
SM-guldet.
– Det ska bli häftigt att
testa på spel i Sveriges
högsta futsalserie, säger
sportchefen Daniel Larsson.
TTG kvalade sig upp i SFL nu
i våras via 5-4 mot GoIF Kåre,
3-0 mot Konyaspor och 9-4 mot
KFUM Linköping.
– Vi hoppas ta med oss den
vinnarmentaliteten även den här
säsongen, vi hade ett starkt försvar i fjol och en grym lagmoral,
berättar Daniel Larsson.
I mitten på november startar
serien. TTG kommer bland annat
att ställas mot Täfteå IK som
redan ifjol spelade i högsta ligan
där lagen nu kommer att ställas
mot varandra i två härliga derbydrabbningar i vinter.
Övriga lag som gör upp i den
norra Futsalligan är Falcao FC
(Stockholm), Spartak Örebro FC,
Örebro FC, Nacka Junior FF, IFK
Skövde, Täfteå IK och KFUM
Linköping.
Futsal har, sedan Svenska Fotbollsförbundet tog över sporten,
exploderat enormt och utvecklingen lär inte stanna av för den
populära sporten.
– Det ställer högre krav på teknik och kvickhet, både i fötterna
och tanken och matcherna kan
svänga rejält där en 3-0-ledning
inte alls är säker på samma sätt
som en klassisk fotbollsmatch,
säger Larsson.

INVESTERAR
I SPORTBOLAG

ThorenGruppen AB blir ny
delägare i Piteå-baserade
företaget Evosport AB som
tillverkar innebandyprodukter.
Evosport lanserade sedan några
år tillbaka de egna innebandymärkena Oxdog och Wooloc
såväl i Sverige som utomlands
och exporterar idag produkterna
till 23 länder.
De tre grundarna Joacim Bergström, Mattias Eklund och Marko
Sompa startade företaget 2011
och driver alltjämt idag framgångsrikt sitt företag där omsättningen
gått från noll till 18,7 MSEK i bolagets knappt fyraåriga historia.
Nu kommer nytt kapital in i bolaget då ThorenGruppen AB går
in som en den största delägaren.
ThorenGruppen och innebandy
är ett väl etablerat koncept sedan
2005.
–Det här är ett spännande steg
som passar väl in i vår företagsprofil där innebandy är viktigt för vårt
varumärke och att vi kan få stötta
ett norrlands-ägt företag känns
också bra i hjärtat, säger Raja
Thorén, vd för ThorenGruppen.

SUCCÉ. Team ThorenGruppens fotbollsherrar toppar med fyra omgångar kvar tabellen i division II norra och jagar en plats i diviFOTO: LINDA ELIASSON/VK
sion I 2016. Här firar Daniel Larsson, Said Karmouzi och Timothy McNeil ett av säsongens många mål.

HELA UMEÅS LAG

TEAM THORENGRUPPENS FOTBOLLSHERRAR TOPPAR DIVISION II NORRA MED
FYRA OMGÅNGAR KVAR ATT SPELA.
Satsningen har så här långt
blivit en oväntad succé.
– Jag hade inte räknat
med att det skulle se ut så
här i tabellen vid den här tidpunkten, säger tränaren och
sportchefen André Ghanbari.
Team ThorenGruppen tog över
Tegs SK:s plats i division II och
attraherade samtidigt stans övriga
fotbollstalanger. Facit efter 22
omgångar visar talande siffror.
TTG toppar serien, har vunnit
16 av 22 matcher och endast
förlorat två matcher. Laget har
gjort flest- och släppt in minst mål
och framförallt hållit nollan hela
elva gånger.
Ghanbari trygg inför hösten
TTG gick till sommarvila hela sju
(!) poäng bakom serieledande Hudiksvalls FF, men tränaren André
Ghanbari var trygg och uttalade
sig redan då om att serieseger var
målsättningen. Men han erkänner att han inte räknat med att
laget skulle vara så monumentalt
höststarka som man varit. TTG
har radat upp tio raka matcher med endast 0-0-mötet mot
Härnösands FF som "plumpen" i
protokollet.
– Jag hade förväntat mig att vi
skulle fightas i toppstriden, men

att vi som nu har gått näst intill
rent i långa perioder i serien är
en överraskning. Men hittills har
vi visat att vi är ett lag som inte
är beroende av någon enskild
spelare. Vi har tappat flera
duktiga spelare under säsongen
och varit tvungna att rotera, men
ändå fått den här utväxlingen och
det är en jättestyrka vi har, menar
Ghanbari.
Toppar serien
Nu toppar Umeå-skapelsen
serien på 52 poäng och har allt i
egna händer för att avancera till
division I säsongen 2016.
Men det är ett tufft schema
kvar. Nu på lördag väntar Skellefteå FF, följt av Anundsjö (borta),
Söderhamns FF (hemma) innan
man avslutar säsongen på Åbyvallen i Valbo 10 oktober.
– Det är klart att det blir en annan anspänning vid den här tiden
av serien och känslan är att varje
match betyder mer än i början
på serien, även om det i grund
och botten är samma sak som
gällde då. Men det handlar om att
nollställa och utföra de moment
vi bestämt oss för att göra i varje
situation, såväl på träning som på
match, säger han och låter bli att
spekulera alltför mycket om den
kommande månaden.

– Det roligaste med den här
satsningen är att den tvärtemot
vad många tror är byggd på att
vi har en stark finansiär i ThorenGruppen bakom oss. Vi har
skapat ett lag som vi byggt utan
spelarlöner och skulle vi ta nästa
steg så har vi musklerna och
resurserna att utvecklas därifrån.
Ett riktigt Umeå-lag
Team ThorenGruppen är onekligen
hela Umeås lag och André Ghanbari
har lyckats bygga ihop en trupp där
inte mindre än 20 (!) av truppens 23
spelare kommer från stan.
– Det här laget är ett bevis på
att det finns duktiga fotbollsspelare i Umeå. Våra motståndare
i serien är inte i närheten av att
ha lika många hemvävda spelare
som vi. Jag såg ett värde i att få
ihop majoriteten av truppen redan
i december och ge grabbarna tid
att komma ihop och bli ett lag.
Den goda sammanhållningen
och stämningen utanför plan är
en anledning till varför spelarna
presterar på plan. Jag hade en
klar idé om hur vi skulle spela så
kändes det perfekt att plocka in
de spelare som hade de egenskaper som passade den idén. Jag
vill passa på att tacka stans föreningar som gjort det här möjligt,
säger berättar Ghanbari.

En titt på spelartruppen visar att
inte mindre än 12 olika Umeå- eller närliggande föreningar finns
representerade som moderklubb
där GUIF (Gimonäs UIF) toppar
listan med fyra spelare.

TEAM THORENTRUPPENS
MODERKLUBBAR.
Hörnefors IF: Martin Bjuggstam och Jonathan Renman.
Ersmarks IK: Daniel Larsson.
Obbola IK: Robin Åberg.
Mariehems SK: Marek Strzelczyk och Robin Arestav. IFK
Umeå: Edwin Ekholm. Tegs
SK: Jonathan Jonsson och
Hampus Wallgren. IFK Holmsund: Timothy McNeil och
Jonas Nilsson. Ersboda SK:
Marc Saliba och Seif Kadhim.
Gimonäs UIF: Said Karmouzi,
Kim Lundmark, Abdi Hussain
och Magnus Dahlin. Täfteå IK:
Markus Forsmark. Sandviks
IK: Ludvig Brännström. Robertsfors IK: Robin Nilsson.
Fotnot: Ahmed Al-Fadli, Terje
Weijl och Janne Jonsson är
lagets tre spelare med moderklubbar utanför länet.

FÖLJ OSS GÄRNA ONLINE: WWW.TEAMTHORENGRUPPEN.SE
Twitter: @thorengruppensk

facebook.com/teamthorengruppen

Instagram: thorengruppensk
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Välkommen till en
personligare bilverkstad!
- SERVICE
- REPARATIONER
- FELSÖKNING
- VI SLäCKER
dINA 2:OR

Hej jag heter Johan och är
grundaren av bilcentrum.
För tio år sedan slog jag upp
portarna till vår verkstad
här på teg. Vi är totalt sju
personer som vill ta hand om
era fordon idag. Då jag inte
är på jobbet så hittar ni mig
troligtvis i fjällen på en
skoter med snön vinande
kring huvudet!!
Välkommen till Bilcentrum!
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SPELSCHEMA 2015/2016
INNEBANDY
HERRAR
Sön 20 sep
Sön 27 sep
Sön 4 okt
Sön 11 okt
Ons 14 okt
Sön 18 okt
Lör 24 okt
Sön 1 nov
Sön 15 nov
Lör 21 nov
Lör 28 nov
Lör 5 dec
Sön 20 dec
Sön 10 jan
Sön 17 jan
Tis 19 jan
Sön 24 jan
Lör 30 jan
Sön 14 feb
Lör 20 feb
Sön 28 feb
Tor 3 mars

16:00
14:00
17:00
15:00
19:00
16:00
15:45
14:00
13:00
13:00
15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
20:00
13:00
13:00
15:00
19:00
13:00
13:00

INNEBANDY
DAMER
Team TG SK – IBF Västerås
KAIS Mora IF – Team TG SK
Team TG SK – Djurgårdens IF IBS
Salems IF – Team TG SK
Team TG SK – Wibax Patriot IBK Piteå
Tyresö Trollbäcken IBK – Team TG SK
Täby FC – Team Thoren SK
Team TG SK – Strängnäs IBK
Team TG SK – Järfälla IBK
Balrog B/S IK – Team TG SK
Team TG SK – Hudik/Björkberg IBK
IBF Västerås – Team TG SK
Team TG SK – KAIS Mora IF
Djurgårdens IF IBS – Team TG SK
Team TG SK – Salems IF
Wibax Patriot IBK Piteå – Team TG SK
Team TG SK – Tyresö Trollbäcken IBK
Team TG SK – Täby FC
Strängnäs IBK – Team TG SK
Järfälla IBK – Team TG SK
Team TG SK – Balrog B/S IK
Hudik/Björkberg IBK – Team TG SK

Lör 10 okt
Sön 18 okt
Sön 25 okt
Sön 8 nov
Lör 14 nov
Lör 21 nov
Sön 29 nov
Fre 11 dec
Lör 9 jan		
Lör 16 jan
Fre 22 jan
Lör 30 jan
Lör 13 feb
Fre 26 feb
Sön 28 feb
Lör 5 mar

14:00
11:00
14:00
13:00
15:30
11:30
16:00
19:00
13:00
16:00
19:00
12:30
12:00
19:00
15:00
16:00

Team TG SK – Kågedalens AIF
Röbäcks IF – Team TG SK
Sandåkerns SK – Team TG SK
Team TG SK – Obbola IK
Team TG SK – Gullänget-Kroksta IBS
Ersboda SK – Team TG SK
Team TG SK – Spöland Vännäs IF
Sävar IBF – Team TG SK
Kågedalens AIF – Team TG SK
Team TG SK – Röbäcks IF
Team TG SK – Sandåkerns SK
Obbola IK – Team TG SK
Gullänget-Kroksta IBS – Team TG SK
Team TG SK – Ersboda SK
Spöland Vännäs IF – Team TG SK
Team TG SK – Sävar IBF

FÖR YTTERLIGARE MATCHINFORMATION:

WWW. TEAMTHORENGRUPPEN.SE

FÖLJ UMEÅS MEST SPÄNNANDE FÖRENING!

FOTBOLL: NU GÅR VI MOT ETTAN

TEAM THORENGRUPPEN SK
VS
SKELLEFTEÅ FF
LÖRDAG 19/9 KL 16:30, UMEÅ ENERGI ARENA

INNEBANDY: NU GÅR VI MOT SUPERLIGAN

TEAM THORENGRUPPEN SK
VS
VÄSTERÅS IBF
SÖNDAG 20/9 KL 16:00, UMEÅ ENERGI ARENA
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