
18  SPORT 5 mars 2015VÄSTFRONTEN

RedigeRaT av:  KajSa KalméuS

ISHOCKEY: en nykomling dök 
upp på Frölundas träning på 
onsdagen. Och Oscar engsund 
lär få spela i den sista seriemat-
chen mot luleå.

— jag ska med upp i alla fall. 
Sedan får vi se hur mycket spel 
det bli, säger han.

Oscar Engsund, back i allsvens-
ka Oskarshamn, blev klar för 
Frölunda i slutet av januari. 
Dealen var att han skulle vara 
kvar i Oskarshamn så länge 
smålänningarna var i spel.

Oskarshamn hamnade i ing-
enmansland i allsvenskan och 
har nu spelat färdigt för sä-
songen. Så på onsdagen gjorde 
Engsund sin första träning med 
Frölunda.

Den 189 centimeter långe 
21-åringen var näst mest utvi-
sade spelare i allsvenskan. Han 
hade 89 utvisningsminuter på 
sina 49 matcher.

Oscar Engsund körde hårt 
även i Frölundaborg. Gav bland 
annat Anton Axelsson en rejäl 
propp. Axelsson som gjorde sin 
första match efter en dryg må-
nads skadefrånvaro mot Linkö-
ping i tisdags.

Nicklas Lasu var framme di-
rekt hos Engsund.

— Jag visste inte att Axels-
son precis hade kommit tillbaka 
från skada och Lasu var fram-
me och markerade lite. Det har 
jag full förståelse för. Annars 
var det kul att testa på. Det är 
ju högre tempo än i allsvenskan 
och alla spelare är skickligare 
och snabbare så det var tufft. 
Jag har inte varit på is sedan i 
lördags heller så lungorna var 

väl sprängda nu efteråt, säger 
Oscar Engsund.

Frölunda möter Luleå borta 
i sista omgången av SHL. Eng-
sund är aktuell för spel.

— Ja, jag ska med upp, känna 
på det lite. Sedan får vi se hur 
mycket spel det blir. Det är ju 
mycket skador, många backar 
som är borta. Ska bli spännan-
de. Jag har testat lite för tre år 
sedan när jag spelade med HV.

nu är dEt Frölunda som 
gäller resten av säsongen för 

Oscar Engsund, sedan får han 
se om det blir utlåning till Os-
karshamn igen.

— Det beror väl på hur bra 
det går här, om det väcker något 
intresse. Men det är kul att var 
här och testa på lite så får vi se 
hur långt det räcker, säger han.

Jo, det är läge för Roger Rönn-
berg att vila vissa spelare och 
låta andra få spela.

Bland backarna har unge Ja-
cob Larsson matchats hårt, Eli-
as Fälth och Ocar Fantenberg li-
kaså. Och det är väl inte omöj-

ligt att Fredrik Bergvik får 
vakta målet. En perfekt förbe-
redelse för det kommande slut-
spelet nu när Linus Fernström 
är skadad.

— Å ena sidan måste vi vara 
smarta med alla killar som har 
belastningsskador, det är sol-
klart att det är så. Å andra si-
dan är det ingen ursäkt för att 
göra en dålig prestation. Vi ska 
göra en bra match, vi har chans 
att klättra över 100 poäng för 
andra året i rad och det vore kul, 
säger tränaren Roger Rönnberg.

En annan back som är klar för 
spel är Christian Bäckman som 
är tillbaka efter sin hjärnskak-
ning. Han är nu i full träning 
och behöver känna på match-
spel inför slutspelet. Beslut om 
han spelar mot Luleå på tors-
dagen tas i samråd med tränar-
na och läkarteamet.

— Jag vill spela. Jag behö-
ver riktig match. Träning är 
bara träning. Och det är en bra 
match att få lite istid, säger 
Christian Bäckman.
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Debut för backbjässen 
i seriens sista match
— I kväll ska 21-årige Oscar Engsund visa vad han går för

Oscar Engsund medverkade på Frölunda Indians träning under onsdagen.   Bild: Hockeysverige.se

Redo att kliva in i hetluften
ISHOCKEY: en gipsad linus 
Fernström missar slutet av 
grundserien. ersättaren blir en 
supertaggad 20-åring. – jag är 
så redo jag kan bli, säger Fredrik 
Bergvik.

Gipsbandagen används flitigt i 
Frölundakretsar just nu. Efter 
att Robin Figren fått sin be-
skärda del i förra veckan var 
det Linus Fernströms tur un-
der gårdagen.

Målvakten, som tvingades 
kliva av lördagens möte med 
Leksand, har tänjt ut senor och 
ledband i foten och tvingas nu 
vara gipsad tills på fredag.

— Klart att det är segt. Det 
är alltid dålig tajmning med 
skador, säger han.

Besviken såklart, men också 
lättad. Skadan kunde ha varit 
betydligt värre, frånvarotiden 
betydligt längre.

EFtEr måndagEns besked 
siktar han på att vara tillbaka 
på isen redan tills dess att slut-
spelet drar igång.

— Jag hoppas det. Och jag 
tror inte att jag kommer tappa 
för mycket. Det är bara någ-
ra dagar med gips och jag kan 
ändå cykla med det.

Ikväll blir det Fredrik Berg-
vik som tar plats bredvid Lars 
Johansson i de rödas målvakts-
uppsättning.

En 20-åring som senast har 
varit utlånad till IK Oskars-
hamn i Hockeyallsvenskan.

— Det ska bli riktigt kul, sä-
ger Fredrik Bergvik.

rOpEt Från A-laget kom 
bara som en stor bonus. Och 
mitt i all glädjeyra är han rea-
list.

Det troliga är att Lars Jo-
hansson vaktar kassen när la-
get nu ska försöka säkra andra-
platsen i tabellen. Skulle roller-
na dock bli ombytta är han be-
redd på att kliva in i hetluften 
och göra sina första SHL-minu-
ter den här säsongen.

— Jag känner mig så redo jag 
kan bli. Det har känts bra på 
träningarna och tempot finns 
där. Det hade varit riktigt kul 
att få speltid, säger han.
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Fredrik Bergvik kan få chans att spela 
med A-laget under kvällens match mot 
Luleå.  Bild: gP

Så spelas kvartsfinalerna 

för Frölunda Indians

12/3 18:30 Kvartfinal 1 (h)

14/3 17:15 Kvartsfinal 2 (b)

16/3 18:30 Kvartsfinal 3 (h)

18/3 18:30 Kvartfinal 4 (b)

20/3 18:30 Kvartsfinal 5 (h)

22/3 18:30 Kvartfinal 6 (b)

24/3 18:30 Kvartfinal 7 (h)

Kvartsfinal 5-7 kan utebli 
beroende på hur snabbt 
kvartsfinalserien avgörs.

(h) = hemmamatch
(b) = bortamatch


