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Nya namn i Pixbos tränarstab kommande
säsong
Nu är det klart att Pixbo Wallenstams huvudtränare, Vidar Jonsson, kommer
att assisteras av två nya namn i Svenska Superligan kommande säsong. Arash
Moini och Fredrik Oredsson heter duon som kompletterar Vidar.
För Pixbo-TV berättar Fredrik Oredsson om den nya utmaningen: - Det var det
enda uppdrag som lockade mig att lämna Floda, att få chans att jobba några
av de allra bästa i innebandyvärlden. Det känns som om hela föreningen har
påbörjat en spännande resa, och det känns som ett jättebra tillfälle att
komma in.
Fredrik om sina styrkor som tränare: - Jag är lyhörd och oerhört noggrann i
det jag gör, också bra på att se de små detaljer som gör att helheten
utvecklas.
Arash Moini, som har lång erfarenhet som spelare och ledare på högsta nivån,
ser fram emot att komma tillbaka till Superligan:
- Uppdraget handlar mycket om att få Pixbo Wallenstams unga lag att leva
upp till de förväntningar som finns i föreningen, och att få ut den talang som
finns i truppen. Jag hoppas, genom mycket personlig feedback till spelarna,
kunna bidra med mitt lugn och mina erfarenheter.
- För att få ett lag att fungera räcker det inte med att ha en slagkraftig
spelartrupp, man måste också se till att man har ett ledarteam som är starkt
och som kompletterar varandra, säger Kristina Landgren Carestam, sportsligt
ansvarig, och utvecklar detta vidare: - Vi har tagit in Arash och Fredrik för att
få en stark och komplett tränarstab. Idag har vi många unga lovande spelare
som behöver få mycket feedback och stöttning. Fredrik kommer att ansvara
för deras utveckling. Arash kommer att assistera och komplettera Vidar med

sina gedigna kunskaper och långa erfarenhet. Hans fokus kommer framförallt
att handla om den individuella utvecklingen hos spelarna.
Slutligen Vidar Jonsson om lösningen: - Med Arash och Fredrik får vi två
ledare som kommer att passa utmärkt in i Pixbo Wallenstams filosofi.
Fakta - assisterande tränare
Arash Moini
Ålder: 34 år
Tidigare tränaruppdrag:
2010 Skellefteå IBK (Elitserien - dam), tränare
2007-2009 Jönköpings IK (Superligan - herr), assisterande tränare
2005-2007 Skellefteå IBK (Elitserien - dam), assisterande tränare
Fredrik Oredsson
Ålder: 29 år
Tidigare tränaruppdrag:
2004-2010 Floda IBK (herr), tränare
Ytterligare kommentarer:
Arash Moini, assisterande tränare, tfn 0703-77 76 31
Fredrik Oredsson, assisterande tränare, tfn 0707-81 19 81
Vidar Jonsson, huvudtränare, tfn 0708-35 69 35
Kristina Landgren Carestam, sportsligt ansvarig, tfn 0707-19 19 19

Pixbo Wallenstam Innebandy bildades 1981 och deltar med sina dam- och
herrlag sedan många år i innebandyns högsta serier med framgångsrika resultat.
Föreningen bedriver även en omfattande ungdomsverksamhet med över 900
medlemmar och 50 seriespelande lag med bas i Mölnlycke, Härryda kommun.

