Isac Vestlin (MV) 25:En stor talang som har redan tagit
en stor plats på planen. Stor,
placerings säker.

Jonathan Segerlund (B) 35:Stark och snabb spelare som flyttat
upp som center under försäsongen
kommer han spela där? bra poäng
snitt på den positionen.

Anton Larsson (C) 25:En stark tvåvägspelare som sliter i
båda riktningarna och har en fin
speluppfattning.

Joakim Renner (F) 35:Skadad just nu..

Emil Lindh (MV) 35:(NY från allsvenskan). storvuxen och
placering målvakt med bra pondus
på planen.

Marcus Ackefelt (B) 45:En poängstark back som blev utsedd
till årets spelare förra säsongen.
Den erfarenheten han sitter på i
denna unga ålder är imponerande.

Pontus Lindblom (C) 25:Är defensivt stark och
placeringssäker, spelar med ett stort
hjärta. Lagspelare och pådrivare.
Nyttig för laget! kan spela på alla
positioner.

Markus Sandström (F) 35:Bidrar till en trygghet med sin
erfarenhet och är ett hot offensivt
med sitt spel bakom motståndarnas
mål.

Tobias Mellstrand (MV) 35:Stor och placeringssäker målvakt
som levererar en och annan assist
med sin kastararm.

Maximiliam Gureng (B) 45:Fysisk och hård spelare som gillar
att smälla i närkamperna.
Vasst skott och gör en del poäng

Olle Blomstedt (F) 25:-

Erik Sandström (F) 35:Bidrar till laget med sin inställning.
En vinnarskalle utan dess like som
kommer göra ett och annat mål
med sitt vassa direktskott.
Joker nr2?

Arild Bjerkefeldt (B) 25:Oförutsägbar och riktigt snabb med
offensiva kvalitéer.

Hacke Wafa (B) 45:Inställning och pådrivare. ger alltid
100 % av sig själv. Gillar att göra det
lilla extra. Vann interna assist ligan
förra säsongen.

Niklas Halvarsson (F) 25:En smart rutinerad spelare som har
vart med länge. Ser man hans
poängsnitt genom åren är det högt.

Rickard Jarnling (F) 45:(NY från allsvenskan) Rightad sniper
som ska stå för poängen framåt.

Alexander Eriksson (B) 25:Rutinerad smart back som varvar en
god defensiv med offensiva räder
emellanåt. Bra skott som bör
användas i högre utsträckning.

Hampus Gyllner (C) 25:(NY ifrån allsvenskan) Tvåvägs
spelare som sliter i det tysta. årets
joker?

Rasmus Ahlen-Boner (F) 35:(NY) Bolltrygg sniper med avig
spelstil. kom 2a i div2 poängliga
förra året. Nu ska han ta nästa
steg...

Charlie Parastatidis (F) 45:(NY från allsvenskan) En snabb
sniper som ska stå för många poäng
i år.
Sliter över hela banan.

Köp din femma här
guldfemman.se/hasselby-ibk
Pris 160 kr, varav 80 kr går direkt till klubbkassan

Fördömlig inställning som bidrar
med krig och löpstyrka ute på
planen. En oslipad diamant! Tog
stora steg förra året.

Så funkar det! Köp din femma direkt på hemsidan, adressen till tävlingen hittar du här till vänster
under rubriken "köp din femma här". Ditt eget drömlag ska bestå av fem spelare som plockar
poäng till dig under säsongen. Hitta på ett lagnamn och välj kapten. Du är nu med och tävlar om
ära, prestige och väldigt fina priser - samtidigt som du bidrar med en rejäl slant till klubbkassan!

Joakim är en snabb forward som
arbetar kopiöst på plan, både
offensivt samt defensivt. Vann
interna poängligan förra säsongen.

