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Helsingborgban jártunk…. 
 
Az alábbiakban egy mini interjút olvashat Kiss Jánossal, 
az ASC felnőtt labdarúgó csapatának játékosával, aki a 
magyar válogatott színeiben lépett pályára a svéd 
Helsingborg városában megrendezett U-19-es floorball 
világbajnokságon: 
 
1.Milyen helyezést ért el a csapat? 

 
K.J.: Két divízió működik a jégkoronghoz hasonlóan, A és B. Magyarország a 
B-ben  
 
képviseltette magát. Az előkelő 3. helyet szereztük meg, bár nagy esélyünk 
volt a  
 
döntőbe jutásra, ezáltal a feljutásra az A divízióba. Így a nagy öröm ellenére 
egyik  
 
szemünk azért sír…  
 
2. Hogyan értékelnéd a csapat, illetve saját játékodat? 
 
K.J.: Jó összhangot sikerült elérni edzőinknek, így ezt emelném ki legfőbb 
erősségünknek.  
 
Összjáték tekintetében többet ki tudtunk volna hozni magunkból. Magamról 
csak  
 
annyit, hogy mindig van hova tovább fejlődni, alapvetően nem érzem rossznak 
a  
 
teljesítményemet, de hiányosságok is fogalmazódtak meg bennem.  
 
3. Mesélnél az edzői gárdáról?  
 
K.J.:  A szövetségi kapitány László Péter volt, aki nagyon lelkiismeretes 
munkát végzett  
 

 

5. oldal          ASC  HíRADÓ                     2015.05.18. 

 
velünk, megtalálta a közös hangot a csapattal. Ezen kívül  Illés László az ASC 
edzője is  
 
részt vett a világbajnokságon, mint a Magyar Floorball Szakszövetség képviselete  
 
illetve a csapat lelkes segítője. Rajtuk kívül több szülő is lelkiismeretes munkát  
 
végzett a csapat mellett. Köszönet nekik még egyszer!  
 
4. Mit gondolsz Svédországról? 
 
K.J.: A floorballhoz és sporthoz való hozzáállásuk nagyon eltérő a magyarhoz 
képest.  
 
Abszolút elégedett vagyok a szervezéssel és a körülményekkel. Nagyon szép 
ország,  
 
látszik rajta a stabil anyagi háttér. Az emberek nagyon kedvesek voltak, imádják a  
 
floorballt, gyakran érdeklődtek, hogy állunk a meccsekkel.  
 
5. Ha egy élményt kéne kiemelned, mi lenne az? 
 
K.J.: Személy szerint az tetszett a legjobban, hogy volt saját csapatbuszunk, amin 
rajta volt  
 
a világbajnokság logója, a csapatunk neve, illetve egy nemzeti zászló. Bónuszként  
 
nagyon jó minőségű wifi elérhetőség is volt rajta.  
 
6. Nem maradhat el a kérdés, mi áll közelebb a szívedhez? A foci vagy  a 
floorball? 
 
K.J.: Nem tudok egyértelmű választ adni. A labdarúgás régebb óta része az 
életemnek a  
 
floorballban pedig talán eredményesebb vagyok, de egyenlő részt foglalnak el a  
 
szívemben. 

 


