Anton Johansson (MV) 20:Talangfull Skaraborgsson med
kroppen på rätt plats vid rätt
tillfälle! Här har vi framtiden.

Theo Lewerin (B) 20:Ung Villagrabb med hjärtat på rätt
plats som går in i varje situation
som vilken rutinerad spelare som
helst. Förtjänar en självklar plats i
truppen.

Alexander Härndahl (MF) 20:Lidköpingsson med LAIK som
moderklubb. Här är framtiden i Villa.
Med säker bollkontroll skapar han
stabilitet på mittfältet. Kan bli hur
bra som helst

Johan Löfstedt (MF) 40:En av bandyvärldens absolut bästa
spelare. Kvick och stabil som alltid
är ON FIRE! Gör han inte assisten så
har han troligtvis gjort målet.

Jesper Thimfors (MV) 30:The great wall of Lisch. Stor bastant
burväktare med en röst som får
försvaret på rätt plats.

Martin Andreasson (B) 30:Skön lirare som gör sig riktigt snygg
i media. När isen är kall, då är
Martin på plats. Stabil back som
sällan går bort sig.

Martin Karlsson (MF) 30:Vår egen Kapten Karlsson som fått
sitt livsverk utfört, att ta guld med
sitt Villa. Snabb bollförare, alltid
blicken för passen till sina
lagkamrater.

Albin Thomsen (F) 20:Lidköpingspôjk som ärvt sitt
Villahjärta. Gör mål från pass så väl
som att han skapar sina egna
målchanser. En kille man känner sig
trygg med på plan.

Petter Björling (B) 20:Villait med ett stort blått hjärta som
är lite slappare hemma än vad han
är på bandyplanen där han sällan
ger mindre än 100%.

Felix Pherson (B) 30:Stor och stark på 95kg med
gudomlig skridskoåkning som tar
sig över hela planen snabbare än en
försvarare med hemlängtan.

Tim Persson (MF) 30:Ligger alltid rätt i djupledet och har
ett leende av guld. Envis spelare
som man inte vill möta. Skapar
irritation i motståndarleden, helt
regelrätt.

Joel Broberg (F) 30:Lidköpingspôjk som ärvt sitt
Villahjärta. Given startspelare i
landslagsklass. Stor & stark spelare
och enav de farliga kuggarna i Villas
kontringar.

Ludvig Johansson (B) 20:Lidåkerspôjk som i försvaret ligger
steget före både motståndarnas
anfallare, men ibland även det egna
laget.

Erik Säfström (B) 30:Nyinkommen och rutinerad
ytterhalv med ett stort prisskåp med
medaljer från både nationella och
internationella mästerskap.

Jesper Eriksson (MF) 40:Stabil spelmotor som syns över hela
planen och paddlar sig fram i
karriären. Säker med och utan boll,
och sätter skotten när han bara vill.

Christoffer Edlund (F) 40:Gör en massa mål och ibland ännu
flera mål oavsett skottvinkel. När
det är cupfinal kan han dessutom
göra alla mål. Gillar nätrassel, är
snabb också.

Alexander Karlgren (B) 20:Med juniorguld i bagaget har han
tagit sig in i laget med
självförtroende, och kan inte
urskiljas från de mer rutinerade på
planen.

Martin Johansson (B) 40:Världens bästa libro med ett skott
som får Bergwall att vilja lämna
isen. Här kommer du inte förbi.

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

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!

