Aftonbladet: Klubbytet

Page 1 of 11

Tipsa oss!

Tips & trav De bästa spelförslagen från
Sportbladets experter.

Sportredaktör:
Jim Jaber

Fredag 8 december 2006

Startsidan
Sportbladet
-OS 2006
-Spel
-Guldbollen 2006
-Redaktion
-Anrell
-Bank
-Wennerholm
-Mål för mål
-Mål för mål (sms)
-Resultat
-Tabeller&statistik
-Senaste nytt
-Älska fotboll
-Poker
-Drömelvan
-Dream Team
-XL Coachen
-Sportmagasinet
-Klubberbjudande
-Sport i mobilen
-Veckans tv-fotboll

Innebandy
Publicerad: 2006-11-20

Skriv ut

Textstorlek: 1 2

3

Spanska
storklubbar i
dopinghärva
Ronaldo: Vi har
inget att dölja.

XL London:
"50 pund på 3-0...Taget!" Derbyfajten
har redan börjat.
NY KARRIÄR Per Zetterberg satsar numera på innebandy vid sidan av sin jobb
som scout för Anderlecht.

-Alpint

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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Per Zetterberg satsar på att vinna
belgiska ligan - i innebandy
Pär Zetterberg blev matchvinnare när han sänkte Juventus med
två mål.
Blixtdebut i serie B?
Nej, men i belgiska innebandyligan.
- Det vore inte dumt att bli mästare i den här sporten också,
säger han.
Efter sex mästerskapstitlar med Anderlecht är Pär Zetterberg en av
de största spelarna någonsin i belgisk ligafotboll.
Efter två matcher matcher med Waterloo Lions är han störst i belgisk
innebandy också.

TV på plats
När Pär Zetterberg och hans Lions i går slog Juventus Iddergem med
5-3 fanns belgisk tv på plats. Det tillhör inte vanligheten i en liga som
består av nio lag och som har 142 licensierade spelare.
- Jag spelar för att det är roligt. Det ger mig bra kondition och det är
väldigt bra sammanhållning i laget, säger Zetterberg.
Hans roll i Waterloo, där han spelar tillsammans med flera andra
svenskar baserade i Belgien, liknar den han hade på fotbollsplanen.
- Jag är mer en framspelare än målskytt, egentligen. Blicken finns ju
kvar från fotbollen. Jag har inte lika bra koll på klubban som jag hade
på fötterna och jag är inte alls lika bra här som jag var på
fotbollsplanen.

Annan nivå
I sin första match, mot Tornado Brussels, stod Zetterberg för tre
assist. Efter de två målen mot Juventus rusar den förre
mittfältsstjärnan uppåt i poängligan. Och Waterloo Lions toppar
tabellen.
- Det vore inte dumt att bli mästare i den här sporten också, haha.
- Men nivån här är inte alls som i Sverige. Men det är väldigt kul att
spela.
Zetterberg fick första förfrågan från svensklaget Waterloo när han

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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Ljungberg gick på
tennisfest …såg ut
att trivas – omgiven
av kvinnor.
Spanien

”När jag inte gör
mål så är jag fet”
Ronaldo trött på
viktsnacket.
Friidrott
Jämför priser och information om tv :

Sanna Kallur nära
att bryta ihop
Planerade att fly från
VM-finalen i våras.
Obol-affären

Se samtliga 1126 tv

Huvudkontoret –
helt öde Grannen:
Har inte sett någon
där på sex-sju år.
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Zetterberg fick första förfrågan från svensklaget Waterloo när han
fortfarande spelade i Anderlecht.

Jobbar som scout
- Då var fotbollen mitt yrke och det gick ju inte att spela någon
innebandy då. Men så fort jag hade slutat med fotbollen började jag
träna med det här gänget.
Pär Zetterberg är dock fortfarande anställd av Anderlecht.
- Ja, jag jobbar som scout och har koll på de skandinaviska ligorna.
Så jag ser väldigt mycket fotboll och det är kul att fortsätta inom
sporten.
På sikt är det tänkt att du ska bli sportchef i Anderlecht?
- Ja, det är väl tanken. Men jag trivs som det är nu och jag har
mycket kvar att lära, säger Pär Zetterberg.
Stefan Persson

Andra stjärnor som har bytt sport
Gunde Svan
Från längdskidor till rally.
Anna Carin Olofsson
Från längdskidor till skidskytte.
Ivan Lendl
Från tennis till golf.
Ludmila Engqvist
Från friidrott till bob.
Kenta Nilsson
Från hockey till golf.
Michael Jordan
Från basket till baseboll (och tillbaka till basket).
Bob Sapp
Från amerikansk fotboll till K1.
Magnus Norman
Från tennis till bandy.
Stefan Edberg
Från tennis till squash.
Kristian Ghedina
Från alpint till Formel 3000.
Valentino Rossi
Från MotoGP till rally.

där på sex-sju år.
Aktieexpert: Det
här tyder bara på en
sak – pengarna är
borta.
Sim-EM

Medaljregn väntar
för svenskarna i simEM? Flera simfinaler
under kvällen.
Handboll

Benbrottet som
chockar handbollsNorge Spelare bröt
bägge benpiporna –
åskådare svimmade.
Superettan

Doldisar tar över
Häcken Swärdh &
Landberg fick
nobben.
Poker

Aktiehandel för 9 kr
Välkommen till Aktiedirekt. Alltid lägst
minimicourtage och aldrig någon depåavgift.

Extra pengar till din idrottsförening!
Här finner du tips på bra möjligheter att
tjäna extra pengar till din idrottsförening
eller skolklass.

Tjäna snabba pengar på aktier!
Användarnamn:

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html

Gratis börstidning på nätet. Börstips,
aktiepsykologi, riskhantering,
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aktiepsykologi, riskhantering,
tradingutbildning.
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Sverige

Sök
Zlatan Magnus Hedman Foppa
Henke nollade Carolina Theo
Walcott

Levereras i samarbete med

Hockeyresor till NHL
Ken Lennaárd: Du
måste inse när du
slagit i taket
Dan Glimne: En
gammal men viktig
sanning i poker
Spel

Logga ut

Följ med Ulf " Lill Pröjsarn " Nilsson och
Hekla Travel på VIP resan till New York. Vi
ser 3 NHL matcher och bor riktigt fint på
Times Square

Ökad lust med Malena!
L-Argiplex är ett svenskt naturmedel som
hjälpt tusentals svenska kvinnor till ett
rikare sexliv.

Ökad sexlust och ork !
Naturmedlet L-Argiplex ger ökad sexlust och
ork för både män och kvinnor utan krångliga
recept.

Se film gratis!
Berg-säker
Sportbladets
travexpert guidar dig
till miljonerna.
Golf

via bredband i DVD-kvalitet.
Testa månadens film gratis!
Allt finns Action, Erotik, Skräck. Framtiden
är redan här på www.hometv.se

Sexig massagefåtölj...
iJoy 130–Massagefåtöljen som blivit en
succé i hela världen. Så nära mänsklig
beröring det går att komma

Återhämtning - nyckeln till
framgång!
Dagens sport

”Det Zlatan gör med
en apelsin gör jag
med en bilnyckel”

Stenson/Pettersson
i delad ledning i parVM ”…hade
egentligen aldrig
några problem”.
Baseboll

Norsk trixare ger tillbaka för Carewskämtet Se bolltrollarens video här.

BP bygger om
för 18 miljoner
http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html

GREAT SPORTS prisvärda kvalitetsprodukter
ger dig de vitaminer, mineraler, kolhydrater
och proteiner du behöver för effektivare
återhämtning.

Dyr hemförsäkring?
Betala inte mer än nödvändigt! Jämför och
hitta bättre alternativ

Köp Foppa - få gratis present
Här hittar du de perfekta julklapparna
för alla fotbolls- och hockeyfans!

Störst på begagnade datorer!
Smålandsbörsen - Köp märkesdatorer till
fyndpriser! Alltid minst 12 månaders garanti
och fri support!

Skydda din bil med rätt
bilförsäkring!
Legendar fortsätter
– Bonds får 108

Jämför bilförsäkring hos Insplanet och spara
pengar
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för 18 miljoner
Tredubbling av läktarkapaciteten på
Grimsta IP Så blir allsvenska nykomlingens nya
arena – punkt för punkt.

– Bonds får 108
miljoner för ett år
till.
Royal League

Dell
Hitta Dells nyheter här!
Se alla erbjudanden

Annonsera

Elfsborg och
Helsingborg klara för
kvartsfinal …men
AIK:s chanser
minskar.
"Sämsta planen
någonsin" Henke och
HIF halkade runt i
leran.
Foto: MARCUS ERICSSON/BILDBYRÅN

”ACO” sköt bort sig
Bilar

106708

Snöskotrar
MC

2813
13154

15447
Bostad
Björns Bytare NY
Möbler
Annonsera

62685

Anna Carin Olofsson 10:a i Österrike
Tre bom av svenskan Tyskan Henkel överlägsen vinnare.

”Man känner sig som en uttryckt finne”
Besviken förbundskapten efter svenska herrarnas fiasko
Norrmannen Ole Einar Björndalen överlägsen i sprinten.
Just nu Skidskytte, sprint, herrar – Följ loppet LIVE (extern länk).

Jönköping – nästan
alltid steget före

Ridsport

Bildextra Här dör
stjärnryttaren
Tragiskt dödsfall
under Asiatiska
mästerskapen i
Qatar.
Fotboll

16-årig svensk
jagas av Liverpool
”De vill ha mig så
fort som möjligt”.

Anrell: Det var trots allt här den nya svenska
hockeyn skapades Rosenlundshallen blev Kinnarps
arena och snart försökte alla efterapa HV 71. Men hur går

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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arena och snart försökte alla efterapa HV 71. Men hur går
HV vidare när alla andra hunnit ikapp?

Lundqvist straffhjälte

Sjevtjenko kan
lämna Chelsea ”Mitt
spel passar inte
Mourinho”.

Stoppade Pittsburgh i straffläggningen – svensken bäst på
straffar i hela NHL ...och Michael Nylander drog till BB.
Superfakta från nattens matcher

Spelklar – trots
nya bakslaget
Peter Forsbergs jakt på den perfekta
skridskon går vidare ”Frustrerande”.

...men Beckham
stannar i Madrid –
om bossen får välja.
...och nu kan du
spela dygnet runt
hos Svenska Spel
Niklas Jihde

”Manualen? Den
slängde jag ...”
Kim Källström sågar Difs gamla
träningsbibel ”Jag fick en manual när jag kom
till Djurgården som jag la i mitt köksskåp och
som sen fick ligga där. Jag läste den aldrig
tyvärr”.

Flytta innebandyVM – NU! Ny
krönika: Vi måste
anpassa oss – spela
VM i december.
Elitserien

Wilton kan

Operation

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html

Styggare kan ingen
vara Missa inte Lars
Nylins serie
Elitserie-
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Wilton kan
lämna AIK
På väg bort redan efter en
säsong? ”Jag vill spela i Europa.
Kanske snart, kanske i januari”.
Straffet för Hammarby: 250
000 kr Riskerar böter efter
samröre med ”icke licensierade”
agenten Terje Liveröd.
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Operation
Linderoth
Mästarna storsatsar - träffade
stjärnan i Köpenhamn ”Vi har en
dialog med Tobias”.
Haglund vill ha kvar Sjöhage
Trots att klubben gjort klart med
James Keene: ”Han ska stanna hos
oss”.

Elitserielegendaren. Den
här veckan: Stig
Salming – en av
våra mest fruktade
backar. Missat nån
del? Här är arkivet!
Forum Vilken är
elitseriens största
profil genom tiderna?
Lars Erik Sjöberg
Sv: Bros den
allsmäktige!
Sv: MAGNUS
WERNBLOM så klart

Spelarkaden

”Känns som att något gick snett i samband
med att han (Källström) lämnade klubben”
Rykten och skvaller Robert Laul tar dig bakom kulisserna.

Pegga upp, sikta,
svinga och håll
andan Testa
golfspelet på
spelarkaden!
Sportbladet

XL London – bäst på
Premier League Här
hittar du hela
arkivet.
Älska fotboll
Fotbollsstjärnor tvingades köpa loss smygtagna bilder Ännu en
skandal med fotbollsspelare inblandade har avslöjats i Italien

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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Björndalen överlägsen segrare (14:56)
Ronaldo less på viktsnacket (14:34)
Danny Blind ber om ursäkt (13:32)
Nord- och Sydkorea enat i OS (13:15)
Nytt stall för Basso (13:15)

Kontakta
Upp
sportredaktionen
Sportbladet
förstasida Tipsa
oss

Mål för mål idag:

Här blir hon
en miljonär

Torstenssons succé öppnar för
superkontrakt i världens bästa liga ”De får
gärna ringa efter EM”.
Trotsade sin läkardom - och räddade
Sverige Nyligen knäopererade Grundström tog
fantastiska 48 procent av skotten.
Johan Flinck: De tystade tvivlen jag tror att mycket beror på
Schefvert. Den brutalt ärlige förbundskaptenen fick tjejerna att
vakna på presskonferensen dagen före premiären med snacket
om teamkänslan som försvunnit.
Tabeller & statistik
Så spelas handbolls-EM

Luleå-Modo 2-5:

Vem vill du ska få
pengar? Du kan
föreslå, Älska Fotboll
kan stödja – här kan
du lämna ditt
förslag.

Linköping-Skellefteå:

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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Superduon
Sundström & Skröder
fortsätter leverera ”Vi kan gå
hela vägen med det här laget”.
Mardröm för junior-målvakten
Modig: Att byta var aldrig aktuellt.
Mora-Malmö 2-3:
3 x Carl Söderberg fällde Mora
”Bra av oss att vinna”.
Hv 71-Djurgården 5-1:
Ny förlust – då sågar Särkijärvi
sina spelare.
Vi tackar och backar, HV
3 backar – 65 poäng. "De är
ovärderliga för oss".

Fansens krav:
Avgå, Persson
LHC-coachen i blåsväder
"Krissnacket överdrivet".
Timrå-Färjestad 3-3:
Hyllad i debuten Johan Motin yngste spelaren i elitserien - en
sensation!
Misstag kostade Timrå segern
”Det känns som vår tunga tid är
förbi”.
Brynäs-Frölunda 3-1:
Molin tillbaka ...när Brynäs
knäckte hemmaspöket.

Genidraget stoppade Frölundas topline
…men Per Bäckmans mannar behöver inte oroa sig för
kvalserien Bara på sportbladet.se: Anders Masken Carlsson om
kvällens elitserieomgång.
Hockeyresan del 4 På besök hos elitseriejumbon Malmö.
Vilka två lag tror du spelar i kvalserien i vår? (Välj två
alternativ.)

c Djurgården g
d
e
f
g
c Mora g
d
e
f
c Malmö g
d
e
f
c Något annat lag
d
e
f
Se resultat
Matchfakta, elitserien, 7/12

Skicka

Tabeller & statistik

Allt inför helgens V75
Han vinner om Örjan hittar ut Nybrink inför helgens V75.

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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Han vinner om Örjan hittar ut Nybrink inför helgens V75.
System & info Med Leif Holmqvist och Eddie Ekman.
Succén fortsätter för Diederik Mellink – två bra
segerchanser.
Det kommer bli tyskt i framtiden Stig H Johansson
inför helgens V75.
Kuskintervjuer Jägerso 9/12 Med Martin Berg.
Miljonklubben 9/12 Ta hjälp av storvinnarna.

Bäst pris på
plastik Jämför
klinikerna och spara
tusenlappar.

Kräsen tv för
kräsen publik Test:
Lcd-TV: LG 47LB2RF.

Kappelin:
Rom drömmer redan
om derbyt ”Inte som på
julafton, men nästan”.
Allsvenskan:
Förhandlar med otillåten
agent? Norrman saknar giltig
Fifa-licens: "Jag är rådgivare".
BP förstärker Mittfältaren
Tommy Lycén klar för
nykomlingen.
Ceesay klar för Djurgården
”Jag har gått på magkänslan”.

Koh Changs
bästa stränder Vi
sätter plus på
Thailands nya favoritö.

Emma Suslin: Snart
sitter kameramännen
på axlarna
Veckans tv-fotboll 4–8
december Här är höjdarna i
rutan – dag för dag.
Mejla Tyck till om sport i tv
du också! Vad är dåligt — vad
är bra? Mejla till oss - vi kan
publicera just din åsikt i
tidningen.
sportitv@aftonbladet.se

Fotboll:
Rossato opererad efter
slagsmål med Juanito ”Jag gick

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,935186,00.html
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slagsmål med Juanito ”Jag gick
över gränsen”.
Hockeyallsvenskan:
Ny seger för Tornbergs heta
Västerås 5–3-seger mot Leksand.
Matchfakta 6/12 –
matchfakta på sportbladet.se.
Tabeller och statistik – från
hockeyallsvenskan

”Gick all in – nu drar jag
till Thailand”
Rykten och skvaller – Tomas
Ros tar dig bakom kulisserna

Nyhet: Superstatistik om DITT lag
– från Europas största fotbollsligor
All statistik du kan tänka dig
från över 40 olika länder
Formkurvor och tabeller
När görs målen?
Spelprogram, tider och datum
Matchresultat
Statistik från andra sporter
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