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Världseliten i innebandy spelar i Storfors 24 augusti 
  
Söndag den 24 augusti blir det stormatch i Storfors Sporthall då regerande SM 
Guldmedaljörena IBF Falun möter Karlstad IBF. 
- Vi ser fram emot en stjärnspäckad eftermiddag och kväll, säger Mika Uutela, 
ordförande i Storfors IBF. 
  
IBS Falun kommer med en trupp där sex av spelarna nyligen togs ut till svenska 
landslagstruppen, och efter matchen finns det möjlighet till fotografering och autografer. 
På plats finns bland andra Alexander ”Galante” Carlström, Rasmus Enström, Billy Nilsson 
och årets nyförvärv Teru Tiitu (Finlands bästa spelare) samt Filipstadsbördige Johannes 
”Jompa” Larsson. 
Karlstad IBF har sedan tidigare erfarenhet av att möta landslagspelare. Senast för två år sedan 
mötte de Falun och matchen slutade då 4-4. Nu ger laget sig ut i länet för att spela 
träningsmatcher inför säsongen. 
Tidigare U19 spelaren Oscar Sander, uppväxt i Storfors, kommer tillbaka till sin tidigare 
hemmaplan för första gången på flera år. Oscar har Storfors IBF som sin moderklubb, men 
spelar numera i allsvenska Karlstad IBF.  
- Vi har ett mycket bra lag och konkurrensen är hård men visst är det så att Svenska 
Superligan är målet både för mig och för laget denna säsongen, säger han. 
Lagets träningsmatcher arrangeras i samarbete med andra föreningar i Värmland vilket ger 
fler chansen att se innebandy på högsta nivå.  
– Vi är glada att vi får denna chans i Storfors och att vi får visa upp vår fina hall som så sent 
som förra året uppdaterades med nytt golv. Det finns ett mycket stort intresse för innebandy i 
Östra Värmland och vi är stolta att få möjligheten att hålla i detta arrangemang, säger Mika 
Uutela, ordförande i Storfors Innebandy.  
  
Tid & plats: Matchstarten går klockan 16.00 söndag den 24 augusti, i Sporthallen i Storfors. 
  
Ytterligare information: 
Mika Uutela 070-214 03 70  
Jimmy Sander 0730-701065  
Mikael Bergkvist 070-5903067 
 


