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Zetterbergs nya karriär
Ex-landslagsstjärnan byter
fotbollen mot innebandy

Innebandyn i Belgien har fått ett rejält lyft, åtminstone PRmässigt. En av den inhemska fotbollsligans mest meriterade
spelare, gamle Anderlecht-mittfältaren Pär Zetterberg, har
nämligen skrivit på för Waterloo Lions.
Innebandyn i Belgien är ännu så länge en liten sport, med endast
142 licensierade spelare fördelade på nio klubbar. Men i och med
Zetterbergs intåg i ligan lär intresset öka.
Den forne landslagsmittfältaren är ett stort namn i Belgien, där han
blev utsedd till årets spelare två gånger och vann ligan sex gånger. Nu
sadlar han om och byter sport. Hans nya klubbadress blir Waterloo
Lions, där det enligt Innebandyförbundets hemsida redan finns flera
aktiva svenskar.
Pär avslutade sin fotbollskarriär i våras men kommer vid sidan av sin
nya innebandykarriär talangscouta åt Anderlecht.

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,893265,00.html
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nya innebandykarriär talangscouta åt Anderlecht.
Det återstår att se om den forne frisparkspecialisten Zetterbergs
handleder är lika känsliga som hans fötter.
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Norsk trixare ger tillbaka för Carewskämtet Se bolltrollarens video här.
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Kim Källström sågar Difs gamla
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tyvärr”.
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– Bonds får 108
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till.
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”Känns som att något gick snett i samband
med att han (Källström) lämnade klubben”
Rykten och skvaller Robert Laul tar dig bakom kulisserna.
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Fotbollsstjärnor tvingades köpa loss smygtagna bilder Ännu en
skandal med fotbollsspelare inblandade har avslöjats i Italien

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)

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.

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,893265,00.html
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om teamkänslan som försvunnit.
Tabeller & statistik
Så spelas handbolls-EM

Luleå-Modo 2-5:

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".

Linköping-Skellefteå:

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

http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,893265,00.html
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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
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segerchanser.
Det kommer bli tyskt i framtiden Stig H Johansson
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Miljonklubben 9/12 Ta hjälp av storvinnarna.
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BP förstärker Mittfältaren
Tommy Lycén klar för
nykomlingen.
Ceesay klar för Djurgården
”Jag har gått på magkänslan”.
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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
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
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