AIKs huvudtränare Roger Melin basar för stans bästa ishockeylag.

Solna - stan som är stor på idrottskartan
Solna är egentligen en kommun men kallar sig stad. Idrottsstad dessutom. Som kommun är man en
av Sveriges ytmässigt minsta men självförtroendet finns där liksom nya Nationalarenan och
framgångar i lagsporter. När det gäller ishockey bland herrar blev AIK bäst i stan 2011, inklusive
Stockholm.
Framgångarna i ishockey beror till stor del på huvudtränaren Roger Melin, även om han aldrig skulle
säga det själv. Han kom till AIK säsongen 2008-09. Sedan dess har laget gått upp i Elitserien och
tvärtemot alla tips tagit sig till slutspel samt spelat semifinal mot blivande svenska mästarna
Färjestad som dock blev för svåra.
Vi träffas 11 april, exakt ett år efter det att AIK tog sig till högsta serien efter många års bortovaro.
Melin tar emot i katakomberna under Hovet. Inredningen går i AIKs färger och andas
omklädningsrum. Han fixar två muggar kaffe. Svart förstås. Egentligen är det svarta lite märkligt
eftersom AIKs klubbmärke är blått. Men det svarta kontrasterar bättre mot märkets gula sol.
Kontraster är något man slås av när det handlar om Roger Melin. Han är storväxt och kraftfull med en
lågmäld auktoritet. Tränarframgångar, SM-guld och NHL-meriter sätter sina spår. Hans formuleringar
om tränarfilosofi är så långt från macho man kan komma. ”För att nå fram till spelarna måste jag vara
en lyhörd resurs. Alla ska förstå syftet med övningarna och känna sig delaktiga. Som tränare måste
jag vara ärlig och uppriktig mot både mig själv och laget trots att sanningen kan vara obehaglig.”
För att betona allvaret jämför han med ett krig. ”I början slåss du för landet. Men i stridens hetta
krigar du för dina närmaste och dig själv. Det är då vinnarinstinkten och offerviljan sätts på prov. Fast
till skillnad mot krig är det en fantastisk känsla, gåshud över hela kroppen när allt funkar. Minst”
Men när det inte funkar då? Läser du matchreferat?
”Ja, under slutspel eftersom jag vill kunna svara på frågor om något i matchreferaten blir fel vilket
det ofta blir. Men jag vill att spelarna undviker det. Fast de läser ändå och jag är emot förbud så...”
Framtiden?
”Just nu känns det som att jag stannar i 10 år men jag har bara skrivit på för ett år framåt.”
Och så var det svaret på frågan när det inte funkar?
”Tja, det händer att jag spelar gitarr och piano. Det är avkoppling.” Apropå kontraster.
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