
(Danne Bron Sundbom är kapten för SSL-laget Caperio/Täby och skriver ibland krönikor i Innebandymagazinet. I denna ger han sin syn på 

hur man ska göra för att lyckas som innebandyspelare). 
Alltid vassa på att vaska fram nya talanger 
 
Om du är en riktig talang behöver vägen till högsta serien inte var så lång som du tror. Jag 
upplever det som att många spelare har möjligheten att få chansen att testa på elitspel om de 
själva är beredda att jobba för det. Tillhör du de etablerade talangerna är chansen stor 
eftersom mängder av klubbar har koll på de bästa spelarna. Innebandy som sport är alltid bra 
på att vaska fram nya talanger. 
 
Mitt bästa råd till en talang är att vara noggrann i valet av klubb när du börjar din vandring mot 
högsta serien. Du ska inte alltid tro på smickret från sportchefer eller klubbdirektörer om hur 
mycket de tror på just dig. Som tack får du kanske istället två säsonger på bänken och en 
sparringroll på träningarna som belöning. 
 
I Stockholm har jag sett talangfulla spelare som gjort olika val. Sebastian Gavelin gick till AIK 
och hamnade långt ut i en tredjefemma eller fjärdefemma och fick spela något byte här och 
där. Supertalangen Kim Nilsson fick se och lära en hel säsong i samma lag. 
 
Rasmus Sundstedt och Niclas Eriksson var uppvaktade av AIK. Men de valde ett annat 
alternativ, Caperiotäby, och fick rejält med speltid redan första säsongen från första bytet. 
Eriksson är idag reserv i senaste landslagstruppen, Sundstedt och Nilsson superstjärnor i 
landslaget och Gavelin är utlånad och spelar i allsvenskan. Olika sätt att förädla talang. 
 
Vad som är rätt eller fel, om det nu finns något sådant, låter jag vara osagt. Men jag har själv 
varit talang och sett mig själv som väldigt bra. Jag förstår hur många tänker när det gäller att ta 
det sista steget mot stjärnorna. Hur gärna man vill och tycker att man ska spela och hur 
mycket man har att lära, fast man inte alltid kan se det. 
 
Jag har genom åren sett många spelare som vill få allt serverat på en räkmacka och inte velat 
göra jobbet för att nå hela vägen. Du som känner att du är en talang, tänk på att du är ung, din 
tid kommer och när du får chansen gäller det att vara förberedd och ta den. 
Det är bra att träna med bra spelare, men det viktigaste i en talangs utveckling är att få 
spela matcher. Det är bättre att spela i allsvenskan eller division I än att suga på knoppen i 
superligan. 
 
Många tänker nog ”wow, åka till Schweiz” eller ”wow, spela SM-final i Malmö.” Ja, det är stort, 
men det gäller att ta innebandyn för vad den är. Heltidsjobb eller studier är kämpigt att 
kombinera med en elitsatsning. Många lovande spelare tröttnar dessvärre ganska snabbt på 
verkligheten. Framförallt med en knopp i munnen och en öm ända. 
 
Kör hårt framtida talanger. Ses på plan eller så ser jag er från läktaren! 
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