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Till denna säsong har a-laget finjusterat 
sin spelidé för att kunna ta steget till en 
SM-final i bandyns elitserie. De försöker 
bygga ett spel där fler ska delta och vara 
aktiva. 

– Alla spelare har en roll att fylla och 
ska göra sin sak på banan, säger Jonas 
Johansson. 

Förutom spelanpassningen har laget 
förstärkts av tre nyförvärv. Jesper Thim-
fors har tidigare spelat i Gais, Tobias 
Backman som spelat på många ställen 
runtom i Sverige och sist men inte minst 
Johan Esplund.

– Han är bandyns motsvarighet till Zla-
tan. En riktig bolltrollare, säger Jonas 
Johansson. 

Villa Lidköping har som mål att vara 
bland de fyra bästa i serien varje säsong 

och de senaste sex åren har de lyckats 
med just detta. Men SM-guldet har fortfa-
rande aldrig kommit till Lidköping.

”Tro på det vi gör”
– Det finns goda möjligheter att vi går 
hela vägen redan i vår. Vi har ett jätte-
bra lag på papperet, det gäller bara att 
vi får till grejerna. Vi måste tro på det vi 
gör och dra åt samma håll så ska vi nog 
vara med där uppe i toppen, säger Jonas 
Johansson. 

Premiärmatchen spelas den 23 oktober 
när Villa Lidköping gästar Sirius i Upp-

sala. Och Jonas Johansson tycker det är 
skönt att inleda på bortaplan, för att bli 
av med de värsta nerverna innan det är 
dags för hemmauppvisning. Och uppvis-
ning lär det bli. När Villa spelar säsong-
ens första hemmamatch kommer nämli-
gen de regerande mästarna Västerås till 
stan och gör sannolikt allt de kan för att 
försvara guldet.

– Då räknar vi med att ha fullt hus och 
att det kommer över 4 000 personer och 
stöttar oss till en riktig tvåpoängare, 
säger Jonas Johansson.

 KAJSA KALMÉUS

Efter tre säsonger med uttåg i semi-
final är bandylaget Villa Lidköping 
redo att ta nästa steg.

Målet?
SM-guld.
– Det har vi absolut möjlighet att 

klara, säger klubbchef Jonas 
Johansson. 

GULDET SAKNAS FORTFARANDE I LIDKØPING – MEN NU ÆR DET…

…väl fjärde
gången gillt!

MED BLICKEN FÆST P˚… Ja, vadå? Nä, just här hade lirarna i Villa koll på Hammarby i våras. Men nu har Lidköpingsfavoriterna fullt fokus på säsongspremiären, först 
borta mot Sirius i Uppsala sedan hemmapremiären mot de regerande mästarna Västerås. Foto: MAGNUS LILJEGREN

Han är bandyns 
motsvarighet 
till Zlatan.

Villabasens omdöme om
nyförvärvet Johan Esplund
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REDAN SOMMAREN 2016 kan du förverkliga drömmen om att bo på 
landet, utan att lämna stadens bekvämligheter. På Aspö bygger vi 
242 naturnära bostäder med en unik ekologisk pro� l – utan några 
komfortkompromisser. I första etappen ingår dels ett trygghets-
boende med 30 lägenheter för dig som är 65 år och äldre, men också 
54 vanliga lägenheter på 2–5 rum och kök mellan 56,5 och 106,5 m2. 
Uthyrningen startar under hösten, så titta in på vår hemsida: 
www.skovdebostader.se/aspo

ASPÖ EKO-LOGI
– modernt, medvetet och miljövänligt!


