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Zetterberg tidernas nyförvärv i
Belgien
Innebandy är inte stort i Belgien. Men nu har sporten fått stora
rubriker. Laget Waterloo Lions har nämligen värvat Pär Zetterberg.
ZETTERBERG ÄR EN ikon inom belgisk fotboll.

Att han nu, sedan han lagt fotbollsskorna på
hyllan i våras, bestämt sig för att satsa på
innebandy skapar stora rubriker, skriver
innebandy.se.
Innebandy är fortfarande en liten sport i
belgien med 142 licensierade spelare fördelade
på nio klibbar. I Waterloo Lions får Pär
mestadels svenska lagkamrater.

Fyndmarknad

Nyhetsdygnet

Innebandy
Publicerad 25 september 14:17

Mat & Dryck

Innebandy

Sagt före matchen: - Vi kommer att få så
mycket stryk. Men vi kommer att ge också.
Sedan började EM. Och Sverige gav stryk och
tog en sjukt viktig vinst. Läs mer

Handbolls-EM program och resultat
Fyra svenska städer delar
på Europamästerskapet:
Skövde, Malmö, Göteborg
och Stockholm. Sverige
möter Ukraina, Ryssland
och Kroatien i
gruppspelet. Läs mer

Sök
Sök

Logga in på DN.se
Annonsera med DN
Prenumeration
Annons:

• Tredje raka förlusten för
AIK
• Kranberg friad från
våldsanklagelserna
• Poängkungen nyast i
landslaget

Bevaka via mejl

Under sin tid som fotbollsproffs utsågs
Zetterberg till årets spelare två gånger. Han vann sex belgiska ligatitlar.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575454

Annons:

Ny sportchef på Dagens Nyheter
Nils Palmgren tar över
som sportchef på Dagens
Nyheter efter
trettonhelgen. "Sporten är
viktig som
samhällsfenomen."
Läs mer
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Sport
• SKIDSKYTTE: ACO på tionde plats i världscupsprinten
• SKIDSKYTTE: Björndalen fortfarande obesegrad
• SIMNING: Holländska blir svår för Alshammar och Kammerling
Varje lördag tar DN pulsen på Stockholmsidrotten med
reportage och nyheter från tävlingar, både bredd och elit.
Till hemsidan

• SIMNING: Simkaptenen sjuk och isolerad på hotellet
• FOTBOLL: Österås IP blir matcharena för Helsingborg
• FRIIDROTT: Reinfeldt kritiserar VM-ansökan
• ISHOCKEY: Ingen ytterligare avstängning för Ward

Stockholm International Horse Show

• ISHOCKEY: Henke matchvinnare

Under Stockholm
International Horse Show
fylldes Globen av hästar,
ryttare och show.
Arrangörerna bjöd på
dressyr, hoppning,
fyrspann och
shownummer. Visa
bildspel

• OS: Nord- och Sydkorea tävlar tillsammans i OS
• CYKEL: Nytt stall för Basso
• Alla artiklar

Alla sporter på DN.se
24 sporter - läs senaste nytt om din favorit!

Ännu går dansen för herrarna i hagen
• Alpint

• Cykel

• Ishockey

• Skridsko

• Bandy

• Fotboll

• Längdskidor

• Simning

• Basket

• Friidrott

• Motor

• Snowboard

• Bordtennis

• Golf

• Ridsport

• Tennis

• Brottning

• Handboll

• Segling

• Trav

• Curling

• Innebandy

• Skidskytte

• Volleyboll

Någon kanske tror att de
svenska veteranerna
Waldner och Persson
håvar in sina sista euro i
den tyska pingisligan med
vänster hand. Glöm det.
Det var blodigt allvar i lilla
Plüderhausen.
Läs mer/Se bildspel

Henke lånas ut till Manchester United
Huvudnyheter just nu

Danielsson får nytt UD-jobb
POLITIK. Utrikesminister Carl Bildt har nu bestämt
vad som ska hända med förre statssekreterare Lars Danielsson. Han placeras
hos UD:s expeditionschef med ambassadörs titel. Läs mer

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575454

Henrik Larsson, 35 år,
skriver ytterligare ett
kaptitel i sin fantastiska
fotbollshistoria. Den 1
januari är det Manchester
United som gäller.
Läs mer
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Veteran kör till dakar i dieselbil
Som att köra från
Stockholm till Haparanda
på en dag i ett dike. Så
karaktäriserar fyrfaldige
vinnaren Ari Vatanen
Dakarrallyt, som i år vill
bli först att vinna i en
dieselbil. Läs mer

Ryss slog golfboll 193.000 mil

Köpman Niklas Åberg använder kyldiskarna för att få plats med allt Foto: Linda Forsell
bunkrat snus.

Rusch efter billigt snus
SVERIGE. Butikerna hamstrar snus inför den kraftiga skattehöjningen vid

årsskiftet. Matvarubutiken Dag Livs i Stockholm har tiodubblat sina snusinköp
inför nyår. Coop har redan märkt av bunkringen. Läs mer

Snusfabriker går för högtryck. En
dosa kan bli omkring tio kronor dyrare
efter nyår. Läs mer

Webbfrågan
Ska du hamstra snus inför
skattehöjningen?

j Ja
k
l
m
n

j Nej
k
l
m
n

Webb-tv. Så laddar
butikerna.
Se webb-tv
Diskutera! Är det vettigt att
höja priset på snus? Till
diskussionen

Kosmonauten Michail
Tjurin peggade upp
golfbollen utanför den
internationella rymdfärjan
ISS. En minimal sving
med en järnsexa– och så
var tidernas överlägset
längsta golfslag ett
faktum. Läs mer

Sundin och Lidström toppar löneligan
Det är nya tider i NHL. Borta är
fantasilönerna från början av 2000talet. I dag tjänar Nicklas Lidström
och Mats Sundin tillsammans lika
mycket som Lidström gjorde för tre
år sedan. Läs mer

DDR-dopningens offer berättar

j Snusar inte
k
l
m
n

Se resultatet

Prenumerera på Dagens Nyheter!

Dopningen var regel i DDR. Idrottarna skulle utgöra
levande bevis på kommunismens överlägsenhet. Nästa år
kommer boken där dopningens offer berättar. Läs mer

Du får Sveriges ledande morgontidning direkt hem i din

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575454
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Du får Sveriges ledande morgontidning direkt hem i din
brevlåda. Börja prenumerera nu!

Silly Season
Eldin Karisik till IFK Göteborg och
Johan Andersson till Malmö FF. Så är
Silly Season-läget i de allsvenska
klubbarna. Läs mer

Tennisrankning
Roger Federer och Justin
Henin-Hardenne rankas
just nu som världsettor.
Fyra svenskar finns bland
de 100 bästa.
ATP-tourens ranking
WTA-tourens ranking

Golfrankning
Hur går det för svenskarna på de
stora tourerna i USA och Europa?
Och vem skuggar Annika Sörenstam
på världsbästalistan? DN.se har
svaret.
PGA-tourens penninglista
LPGA-tourens penninglista
Europatourens penninglista
Världsranking herrar
Världsranking damer

Sportkrönikan: SVT, TV 3 eller TV 4?
"Räkna med att det här bara är början på en
hårdnande kamp om framtida evenemang.”
Läs mer

2006 de stora evenemangens sportår
DN gått igenom sportåret 2006. Se när
årets Grand Slam-turneringar i tennis
avgörs eller mellan vilka datum fotbollsVM spelas så du vet när du ska ha
semester. Läs mer

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575454

08/12/2006

DN - Sport - Zetterberg tidernas nyförvärv i Belgien

Page 5 of 5

Sportredaktionen
Tf sportchef:
Lars Axelsson
Tel red: 08-738 10 20
E-post: sporten@dn.se
Webbredaktör:
Tove Nordenhäll
Tel: 08-738 11 69

Kontakta DN

Prenumerera

Ändra adress tillfälligt

Annonsera

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=575454
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