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Cederholm: ”Väldigt, väldigt lycklig”
Kristianstad

IFK Kristianstads 23-årige högernia Andreas
Cederholm kan andas
ut. Tisdagens knäoperation i Umeå gick precis
som man ville.

– Det gick väldigt, väldigt bra. Läkaren var väldigt nöjd, säger Cederholm.
Läkaren ifråga, Håkan
Alfredson, kommer från
Hörby men har ingått i

Sports Medicine i Umeå
tidigare. I mars hoppade
Håkan av och startade han
eget, samt har verksamhet
i England.
Men så är Alfredson också en av världens främsta
specialister på senskador.
Han har under karriären
opererat Zlatan Ibrahimovic och fotbollsstjärnor från
engelska Premier League.
När det gällde Ceder-

holms högerknä, som vaalla människor, däremot är
rit ett ”hopparknä” i
de olika stora.
ett och ett halvt års
Knäet var efter operatid, tog Alfredson
tion inte alltför svullet,
bort en kärlförvilket tros förkorta
rehabtiden med en
ändring på unvecka. Om allt vill
dersidan av lårmuskelsenan.
sig väl är högernian
Samt tog bort plitillbaka till matcherna
ca (ledhinneveck),
efter EM-uppehållet.
som kom i kläm när
H43 borta den 29 januknäet böjdes. Ledari, alternativt Skövde
hinneveck finns hos ”Ceder”.
hemma den 1 februari.

Man får intrycket av att du
är en lycklig man nu, Andreas.
– Ja, jag är väldigt, väldigt
lycklig. Jag visste ju inte
helt säkert vad problemen
berodde på före den här
operationen. Folk har nog
inte förstått hur jobbigt jag
har haft det. Jag spelade på
smärtstillande under tiden
jag tillhörde Skövde, men
under hösten i IFK har det

bara blivit sämre och sämre
hela tiden. Jag har inte kunnat prestera som jag önskat.
Carl-Johan Liljedahl

Fotnot: I dag genomgår
IFK-målvakten Herdeiro
Lucau sin andra ögonoperation på kort tid. Den här
gången ska man dränera och leda bort vätska ur
ögat så att trycket ska minska. Läs mer på sidan A20.

Ishockey Fortsättningsettan

Jubilar. Lagkaptenen Peter Rooth, i nummer 400, gjorde sin 400:e match i KIK-tröjan i går och firade med att sätta säsongens första mål.
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Rooth firade med första målet

Kristianstad. Han har 400 på ryggen
och han gjorde sin 400:e seriematch för
KIK. Då firade kaptenen Peter Rooth
med säsongens första mål. ”Någon gång
ska vara den första”, ler backen.
Kristianstads IK besegrade
bottenlaget Borås med klara 5–1 inför 566 åskådare.
Serieledaren i fortsättningsettan tog en lika bekväm som odiskutabel seger, men det vi minns bäst
är nollorna som suddades
ut.
– Man vill ju tysta dem
som har snackat, säger Peter Rooth med ett leende.
Spelaren som har 400 på
ryggen (för stans 400-årsjubileum), firade själv 400
matcher i KIK-tröjan.
Och vad passade då bättre än att trycka in 4–1-målet

division IF forts.
Kristianstads IK 
Borås HC 

5 (2, 2, 1)
1 (1, 0, 0)

– säsongens första fullträff.
– Det är klart att man har
grämt sig en del, men samtidigt är man så gammal nu
att man inte hänger upp sig
på sådant, säger KIK-kaptenen och fortsätter:
– Men det var ju egentligen ett självmål. Skottet tog
på en av deras spelare.
Rooth fick målet och en
bild i tidningen kostar honom 20 kronor till lagkas-

san, enligt laget egna interna bötesregler.
Men det kan nog den
30-årige backprofilen stå ut
med när han han nu slipper
höra tjajet om måltorkan.

Första poängen
Rooth hade en rekordsäsong i fjol med tolv mål och
35 poäng. I år har det inte
gått lika lätt.
– Jag har haft mina chanser även om jag inte är lika
offensiv nu. Det som grämer mest är att om man
gjort ett mål innan jul hade
vi varit i allettan nu, säger
han.
Även forwarden Johan
Andersson, som mest fått
hålla till i fjärdekedjan under säsongen, suddade ut
en nolla i går.
Han spelade fram till
Alexander Lagerströms

var en av KIK:s bästa spelare i går.
Han visade pigga ben
även mot Nittorp senast
och har imponerat på tränarstaben efter jul.
– Det handlar om speltid
också. Nu har jag fått spela lite mer. Innan blev det
kanske två byten per period
och då är det inte lätt, säger
Johan Andersson.

Filip Rubenson, kortidslånet
från Tyringe, fick med sig en
assist från KIK-debuten.

2–0-mål i första perioden
och fick säsongens första
poäng.
– Det var skönt, och nu
är det bara att köra på, säger Johan Andersson, som

Rubenson lån från Tyringe
KIK tog tidigt greppet om
matchen, men blev ängsligt efter Borås 2–1-reducering. Hemmalaget tog över
taktpinnen igen och efter
Simon Starks 3–1 och Peter
Rooths 4–1 kunde hemmalaget andas ut.
– Vi gör en gedigen insats
och det var skönt att vi kunde gå runt på mycket folk
med tanke på att vi spelar

tätt med matcher framöver,
säger KIK-tränaren Fredrik
Hallberg.
I KIK debuterade kortidslånet Filip Rubenson.
Tyringeforwarden spelade
tillsammans med Johan
Andersson och Alexander
Molldén och fick en assist
vid 2–0-målet.
– Filip gjorde det bra och
han är med mot Olofström
på fredag också, säger Fredrik Hallberg.
Rubenson har lånats in i
väntan på att Benoit Doucet ska bli kvitt sin benskada.
– Det är en skum skada
han har, men vi ska testa
något nytt i morgon (läs i
dag), säger KIK-tränaren.
Text: Patrik
Persson
patrik.persson
@kristianstadsbladet.se

