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... så lyder våra ledord som vi burit med 
oss sedan starten 1981. Vi har lärt oss 
otroligt mycket under våra snart 40 år 
som arrangör av hockeyskolan och vi har 
fått träffa närmare 40 000 fantastiska 
hockeyspelande tjejer och killar. Jobbet 
fortsätter med våra ledord som bas och 
vi är hela tiden nyfikna på att träffa nya 
spännande människor – som dig! 

Vi ses till sommaren, varmt välkommen!

Torbjörn Hamlin
 Rektor, Furudals Hockeyskola

UNIKT BOENDE PÅ HOCKEYBORG 
Under lägerveckan bor alla elever på vårt eget 
spelarhotell Hockeyborg. Vid Oresjön med egen 
sandstrand sover vi i mysiga 4-bäddsrum med 
egen toalett och dusch. 

Hockeyborgs egen restaurang Pucken 
serverar riktigt god och näringsrik mat – 
frukost, lunch, middag och kvällsmål – alla 
dagar under lägret. Vuxen personal finns på 
plats dygnet runt vilket skapar både trygghet, 
lugn och ro.

OPTIMAL ANLÄGGNING 
Furudals Hockeycenter är specialbyggt för 
vår hockeyskola med bland annat extra stora 
omklädningsrum (alla med separata torkrum), 
hockeyshop, gym, teorisal, skottramp och 
atletbana.

FULLSPÄCKAT SCHEMA 
På Furudals Hockeyskola har vi ett fullspäckat 
schema från morgon till kväll. Varje grupp 
har över 700 minuter på is under veckan 
och dessutom ett fullmatat program utanför 
isen med bl.a. fyspass, teori och olika 
fritidsaktiviteter.

FRITIDSAKTIVITETER 
Det har alltid varit viktigt för oss med aktiviteter 
även utanför isen. Några av de upplevelser du får 
med dig från en vecka hos oss är grillkväll med 
lagtävlingar och soffåkning på Oresjön  
bakom vår snabba båt.

Största delen av vårt fritidsprogram är 
förlagt i direkt anslutning till Hockeyborg med 
sin fantastiska sandstrand. Varje grupp har 
dessutom ett helt eget eftermiddagspass på 
stranden med massor av roliga aktiviteter.

EN 
FANTASTISK 
HOCKEYSOMMAR!

...TRADITION,  
ORDNING,  
REDA,  
KVALITET & 
AKTIVITET!

Kanslichef Anders Andersson och rektor Torbjörn Hamlin. 

VECKA 25 17/6-22/6 (2006-2010) 

VECKA 26 25/6-1/7 (2007-2011)

VECKA 27 2/7-8/7 (2007-2011)

VECKA 28 9/7-15/7 (2010-2014)

VECKA 29 16/7-22/7 (2010-2014)

VECKA 30 23/7-29/7 (2007-2011)

VECKA 31 30/7-5/8 (2007-2014)

VECKA 32 6/8-12/8 (2007-2013)

SOMMAREN 2023

Anmäl dig redan idag!

Vårt egna spelarhotell, Hockeyborg.

FÖLJ OSS!
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//INFÖR JVM

HÄVELID HAR VISAT ATT  
HAN ÄR EN GULDMAKARE

”VI ÄR INTE FAVORITER – 
MEN VI SKA TRO PÅ ATT 
VI KAN VINNA”

TEXT: PATRICK EDLUND

Han är den ende som lotsat Småkronorna till JVM-guld. Två 
gånger dessutom.  Nu är frågan om Magnus Hävelid kan göra 
samma sak med Juniorkronorna?

– Ska vi nå medalj och till och med vinna, så
behöver vi bygga en stark lagkemi och bli en  
riktigt tajt och sammansvetsad grupp, säger Hävelid.

Den 47:e upplagan av IIHF World Juniors 
– eller JVM som benämningen är i vardag-
ligt snack – närmar sig. En turnering som 
egentligen var tänkt att arrangeras i Ryss-

land men med det som händer i världen spelas den 
istället i Kanada och med Halifax och Moncton som 
spelstäder. Juniorkronorna spelar sitt gruppspel i 
Scotiabank Centre, Halifax och det är också i den 
arenan som medaljmatcherna kommer att spelas.

Juniorkronorna startar gruppspelet på annan-
dagen med match mot Österrike, därefter väntar 
Tyskland och Tjeckien innan man avrundar på 
nyårsafton mot Kanada. Under hösten har Junior-
kronorna haft totalt tre samlingar och spelat två 
turneringar, en i Finland och en i Tjeckien. 

I Finland vann Juniorkronorna mot i tur och 
ordning Tjeckien, Slovakien och Finland på vägen till 
turneringssegern. I Tjeckien ställdes Juniorkronorna 
mot Tjeckien och Finland, samt att man även mötte 
en yngre årgång från samma nationer. Tre segrar och 
en förlust blev facit i den turneringen.

– Det har varit en speciell höst med tanke på att 
det också spelades JVM i augusti. Därför var det 
extra viktigt för oss att vi för den här gruppen fick 
ett tidigt läger i Enköping med många spelare på 
plats och sedan har vi också varit iväg till Finland 
och Tjeckien. Utifrån förutsättningarna har vi haft 
en bra höst. Vi har fått möjligheten att scouta och 
prova spelare, tycker att vi utnyttjat tiden på ett 

bra sätt, säger Magnus Hävelid som är ny 
förbundskapten för Juniorkronorna.

Två gånger, 2019 och 2022, har Hävelid 
tagit Småkronorna till JVM-guld. Kan han 
göra samma resa med Juniorkronorna?

– Det är många spelare som har haft en fin 
utveckling under hösten. Tittar man på den här 
turneringen kan man säga att Kanada och USA är 
konstanta favoriter. Sedan med det som händer i 
världen, att Ryssland inte är med, innebär det att 
vi, Finland och Tjeckien är utmanare till favo-
riterna. Jag tycker att det finns ett bra urval för 
att plocka ut en trupp. Jag hoppas att vi får loss 
spelare som till vardags spelar i Nordamerika för 
vi behöver de bästa tillgängliga för att riktigt vara 
med och utmana, säger Hävelid.

Hur känns det för dig personligen att ta 
klivet från Småkronorna till Juniorkronor-
na?

– Under hösten har det inte känts annorlunda. 

IIHF WORLD JUNIORS MEDALJLIGAN
Nation Guld Silver Brons Totalt 
Kanada 19 10 5 34 
Sovjet 9 3 2 14 
Finland 5 6 7 18 
USA 5 2 6 13 
Ryssland 4 10 9 23 
Sverige 2 11 7 20 
Tjeckien 2 0 2 4 
Tjeckoslovakien 0 5 6 11 
Slovakien 0 0 2 2 
Schweiz 0 0 1 1

SVENSKA  
JUNIOR- 
VÄRLDS- 
MÄSTARE
1981 
Målvakter:  
Lars Eriksson,  
Peter Åslin.  
Backar: Peter  
Andersson, Roger  
Hägglund, Dan  
Niklasson, Håkan  
Nordin (C), Robert  
Nordmark, Ove  
Pettersson, Michael Thelvén.  
Forwards: Anders Björklund,  
Jan Erixon, Michael Granstedt, 
Jan Ingman, Anders Johnson,  
Peter Madach, Peter Nilsson, 
Martin Pettersson, Patrik  
Sundström, Peter Sundström, 
Jens Öhling.  
Tränare: Kjell Damberg.

2012
Målvakter: Anton Forsberg,  
Johan Gustafsson,  
Johan Mattsson.  
Backar: Jonas Brodin, Mattias 
Bäckman, Fredrik Claesson, 
Petter Granberg, Oscar Klefbom, 
John Klingberg, Patrik Nemeth.  
Forwards: Jeremy Boyce 
Rotevall, Sebastian Collberg, Filip 
Forsberg, Max Friberg, William 
Karlsson, Johan Larsson (C), Joa-
kim Nordström, Rickard Rakell, 
Victor Rask, Ludvig Rensfeldt, 
Johan Sundström,  
Erik Thorell, Mika Zibanejad.  
Tränare: Roger Rönnberg.

Det blir nog mer påtagligt när man kommer till JVM 
eftersom uppmärksamheten och intresset för den 
här turneringen är större. Det jag tagit med mig hit-
tills på resan är att jag haft fördelen att redan känna 
många av spelarna. Den här miljön stimulerar mig, 
det är en förmån att få jobba med de här spelarna. Se-
dan har jag också märkt att kvalitén är bättre vilket 
är logiskt med tanke på att de blivit äldre.

Juniorkronorna har på de fyra senaste JVM-tur-
neringarna plockat med sig totalt två brons.

– Självklart siktar vi på att komma hem från 
Kanada med medalj. Den ambitionen har svensk 
hockey alltid när det handlar om mästerskap. 
Men man måste också förstå vilken konkurrens 
det är. Sverige har vunnit två guld på 46 år. Det jag 

har sagt till spelarna är att vi inte är favoriter men 
vi ska tro på att vi kan vinna. Det är vad det handlar 

om. Brukar också säga att Finland har vunnit tre guld 
på tio år, och kan de så kan vi. Gäller att hitta rätt 

verktyg för stunden, att vi överträffar oss själva i rätt 
läge. Ska vi nå medalj och till och med vinna, så 

behöver vi bygga en stark lagkemi och bli en 
riktigt tajt och sammansvetsad grupp. 

Speltaktiskt behöver vi bli mera 
konsekventa, smarta och 

arbete mera samlat och 
tillsammans, både med 

och utan puck, avslutar 
Hävelid. 

FOTO: BILDBYRÅN
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//INFÖR JVM

Tvåvägscenter är ett begrepp som används 
relativt ofta. Ibland kanske lite för mycket.

Men pratar man Victor Stjernborg är det 
en passande beskrivning. 19-åringen, född i 

Malmö, som representerar Växjö Lakers har en ar-
betskapacitet som få andra kan matcha. Stjernborg 
tävlar i alla lägen, och i alla riktningar på isen och 
med sin energi drar han med sig lagkamraterna.

Stjernborg kommer att vara en av nyckelspelarna 
i Juniorkronorna som jagar medalj i Kanada.

– Vi har en bred trupp, ett bra lag. Det finns skick-
lighet och också storlek vilket jag tror kommer vara 
viktigt. Att många har spelat seniorhockey under 
hösten tror jag betyder en hel del, säger Stjernborg.

19-årige Stjernborg är skåningen som hamnat 
i Småland och i Växjö Lakers. Det här är femte 
säsongen som Stjernborg spelar i Växjö Lakers och 
han har spelat i klubbens lag från U16 upp till SHL.

– Tittar jag på den här höstsäsongen har den varit 
lite fram och tillbaka, säger Stjernborg – som debu-
terade i SHL i november 2020 och ett par månader 
senare också skrev in sig i målprotokollet för första 
gången – och vidareutvecklar sitt resonemang:

– Min speltid har pendlat en del men jag känner 
att jag tar steg i rätt riktning, att jag utvecklas i det 
stora hela.

Hur ser du på skillnaderna på att spela med 
klubblaget i SHL jämfört med Juniorkronorna 
och den internationella scenen?

– Det finns några saker och detaljer som sticker 
ut. I SHL får man mindre tid med pucken, det är 

Han hade ett C på bröstet när 
Juniorkronorna genrepade i 
turneringen i Tjeckien. Han 
var också med och tog brons 
vid turneringen i augusti.

Nu är Victor Stjernborg redo 
för ett nytt äventyr.

– Att spela JVM är en barn-
domsdröm för många. För mig 
också. Nu hade jag privilegiet 
att vara med i augusti  
också och nu vet jag att  
det är sista gången,  

säger Stjern- 
borg.

TEXT: PATRICK EDLUND

STJERNBORG EN 
VIKTIG KUGGE
”MÖTA KANADA I KANADA 
ÄR EN ROLIG UTMANING”

mer strategitänk. Det sistnämnda innebär också 
att man vet vad motståndarna är ute efter, vad de 
vill göra, och det kan man som individ vända till sin 
egen fördel. När man spelar med Juniorkronorna är 
det mer oväntade saker som kan hända, det är inte 
lika styrt kring allting. Det är lite mer flängig hockey 
skulle jag vilja säga.

Under Juniorkronornas genrep i Tjeckien i 
november hade Stjernborg ett C på bröstet. I den 
turneringen vann Juniorkronorna tre matcher, 
förlorade en.

– Vi kom ihop bra som lag, både på och utanför 
isen. Sedan har vi mer att ge rent prestationsmäs-
sigt än vad vi visade i Tjeckien, säger Stjernborg.

Vilka är dina intryck av Magnus Hävelid?
– En engagerad tränare och person. Hävelid verk-

ligen brinner för individerna, och sätta samman ett 
lag som drar åt samma håll. Det är en stor del i hans 
ledarskap och mina intryck av honom är enbart 
goda.

Stjernborg kommer nu att göra sitt andra och 
sista JVM. Det första, i augusti, slutade med en 
bronsmedalj runt halsen.

Nu väntar en ny utmaning i Kanada, och i grupp-
spelet ställs man mot bland andra värdnationen.

– Det är såklart en tuff uppgift att möta Kanada i 
Kanada. Man vet att de alltid är bra och starka, inte 
minst när de spelar på hemmaplan. Samtidigt är 
det en härlig utmaning man ser fram emot. Får vi 
till det på alla plan har vi alla möjligheter att göra 
någonting bra i turneringen. Det gäller att ta tillvara 
på möjligheten, njuta av stunden, avslutar Stjern-
borg. 

FO
TO

: B
IL

DB
YR

ÅN
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//INFÖR JVM

Tvåvägscenter är ett begrepp som används 
relativt ofta. Ibland kanske lite för mycket.

Men pratar man Victor Stjernborg är det 
en passande beskrivning. 19-åringen, född i 

Malmö, som representerar Växjö Lakers har en ar-
betskapacitet som få andra kan matcha. Stjernborg 
tävlar i alla lägen, och i alla riktningar på isen och 
med sin energi drar han med sig lagkamraterna.

Stjernborg kommer att vara en av nyckelspelarna 
i Juniorkronorna som jagar medalj i Kanada.

– Vi har en bred trupp, ett bra lag. Det finns skick-
lighet och också storlek vilket jag tror kommer vara 
viktigt. Att många har spelat seniorhockey under 
hösten tror jag betyder en hel del, säger Stjernborg.

19-årige Stjernborg är skåningen som hamnat 
i Småland och i Växjö Lakers. Det här är femte 
säsongen som Stjernborg spelar i Växjö Lakers och 
han har spelat i klubbens lag från U16 upp till SHL.

– Tittar jag på den här höstsäsongen har den varit 
lite fram och tillbaka, säger Stjernborg – som debu-
terade i SHL i november 2020 och ett par månader 
senare också skrev in sig i målprotokollet för första 
gången – och vidareutvecklar sitt resonemang:

– Min speltid har pendlat en del men jag känner 
att jag tar steg i rätt riktning, att jag utvecklas i det 
stora hela.

Hur ser du på skillnaderna på att spela med 
klubblaget i SHL jämfört med Juniorkronorna 
och den internationella scenen?

– Det finns några saker och detaljer som sticker 
ut. I SHL får man mindre tid med pucken, det är 

Han hade ett C på bröstet när 
Juniorkronorna genrepade i 
turneringen i Tjeckien. Han 
var också med och tog brons 
vid turneringen i augusti.

Nu är Victor Stjernborg redo 
för ett nytt äventyr.

– Att spela JVM är en barn-
domsdröm för många. För mig 
också. Nu hade jag privilegiet 
att vara med i augusti  
också och nu vet jag att  
det är sista gången,  

säger Stjern- 
borg.

TEXT: PATRICK EDLUND

STJERNBORG EN 
VIKTIG KUGGE
”MÖTA KANADA I KANADA 
ÄR EN ROLIG UTMANING”

mer strategitänk. Det sistnämnda innebär också 
att man vet vad motståndarna är ute efter, vad de 
vill göra, och det kan man som individ vända till sin 
egen fördel. När man spelar med Juniorkronorna är 
det mer oväntade saker som kan hända, det är inte 
lika styrt kring allting. Det är lite mer flängig hockey 
skulle jag vilja säga.

Under Juniorkronornas genrep i Tjeckien i 
november hade Stjernborg ett C på bröstet. I den 
turneringen vann Juniorkronorna tre matcher, 
förlorade en.

– Vi kom ihop bra som lag, både på och utanför 
isen. Sedan har vi mer att ge rent prestationsmäs-
sigt än vad vi visade i Tjeckien, säger Stjernborg.

Vilka är dina intryck av Magnus Hävelid?
– En engagerad tränare och person. Hävelid verk-

ligen brinner för individerna, och sätta samman ett 
lag som drar åt samma håll. Det är en stor del i hans 
ledarskap och mina intryck av honom är enbart 
goda.

Stjernborg kommer nu att göra sitt andra och 
sista JVM. Det första, i augusti, slutade med en 
bronsmedalj runt halsen.

Nu väntar en ny utmaning i Kanada, och i grupp-
spelet ställs man mot bland andra värdnationen.

– Det är såklart en tuff uppgift att möta Kanada i 
Kanada. Man vet att de alltid är bra och starka, inte 
minst när de spelar på hemmaplan. Samtidigt är 
det en härlig utmaning man ser fram emot. Får vi 
till det på alla plan har vi alla möjligheter att göra 
någonting bra i turneringen. Det gäller att ta tillvara 
på möjligheten, njuta av stunden, avslutar Stjern-
borg. 
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LERUMSPUCKEN
U16 17 september 2022   
U12 1 oktober 2022   
U10 8 oktober 2022   
U9 7 januari 2023    
U11 18 mars 2023

För mer information: www.laget.se/lerumsbk

Välkomna till Lerum  
och Vättlehallen!

Säsongen 
22/23

Alltid med  
spelaren i  
centrum!

Mer info om 
kommande 

camper på 
vår hemsida!

CAMPER 22–23
Höstlovscamp (v44) | Mellandagscamp (v52) 

Sportlovscamp (v8) | Påsklovscamp (v15) 
Sommarcamp (v30-32)

wwww.svenskalag.se/lhccamps

  @victorhedmanshockeyskola

7-11 AUG, 2023
anmälan öppnar:  
1 FEB 2023, 09.00
årskullar: 2010-2013

2023

UU1212  ||  10-12 mars 202310-12 mars 2023

Anmälan till: info@skellefteaaik.se

Läs mer om våra  
kommande cuper  
och camper på  
vår hemsida.

GULD- GULD- 
CUPENCUPEN

www.skellefteaaik.se
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POJKAR  FINALERNA 1959–2022
År	 Vinnare–Finalist	 Resultat	 Spelort
1959 Värmland–Stockholm 2–0 Stockholm
1960 Värmland–Dalarna 2–1 Stockholm
1961 Västerbotten–Värmland 5–1 Stockholm
1962 Dalarna–Stockholm 7–6 Stockholm
1963 Västerbotten–Ångermanland 2–0 Mölndal
1964 Västerbotten–Stockholm 2–0 Jönköping
1965 Ångermanland–Stockholm 3–0 Stockholm
1966 Dalarna–Stockholm 2–1 Stockholm
1967 Värmland–Västerbotten 6–3 Örebro
1968 Värmland–Västerbotten 3–0 Stockholm
1969 Ångermanland–Stockholm 4–3 Stockholm
1970 Dalarna–Gästrikland 6–1 Södertälje
1971 Värmland–Ångermanland 5–4 Västerås
1972 Västerbotten–Gästrikland 4–2 Gävle
1973 Stockholm–Norrbotten 2–0 Karlskoga
1974 Gästrikland–Medelpad 1–0 Gävle
1975 Stockholm–Gästrikland 5–1 Västerås
1976 Norrbotten–Dalarna 4–3 Jönköping
1977 Södermanland–Dalarna 2–1 Norrköping
1978 Stockholm–Västerbotten 4–2 Stockholm
1979 Småland–Värmland 3–0 Karlskoga
1980 Västerbotten–Värmland 5–3 Falun
1981 Stockholm–Dalarna 4–3 Borås
1982 Södermanland–Västerbotten 3–0 Timrå
1983 Stockholm–Dalarna 7–0 Stockholm
1984 Norrbotten–Dalarna 3–1 Växjö
1985 Norrbotten–Skåne 6–4 Åkersberga
1986 Stockholm–Gästrikland 7–1 Märsta
1987 Skåne–Norrbotten 3–2 Göteborg
1988 Ångermanland–Stockholm 5–3 Karlskoga
1989 Skåne–Dalarna 5–4 Vallentuna
1990 Småland–Ångermanland 3–0 Västerås
1991 Småland–Skåne 5–1 Ängelholm
1992 Dalarna–Medelpad 5–2 Luleå
1993 Ångermanland–Skåne 7–1 Stockholm
1994 Ångermanland–Skåne 6–2 Växjö
1995 Dalarna–Värmland 2–1 Husum
1996 Värmland–Värmland 4–2 Mora
1997 Stockholm–Södermanland 5–2 Upplands Väsby
1998 Stockholm–Uppland 3–1 Södertälje
1999 Stockholm–Göteborg 2–0 Eskilstuna
2000 Värmland–Stockholm 3–2 Norrköping
2001 Göteborg–Värmland 7–4 Linköping
2002 Södermanland–Norrbotten 4–3 Norrköping
2003 Stockholm–Gästrikland 5–2 Örnsköldsvik
2004 Stockholm–Västmanland 2–1 Örnsköldsvik
2005 Värmland–Skåne 4–1 Örnsköldsvik
2006 Göteborg–Skåne 2–1 Nyköping
2007 Småland–Stockholm 2–1 Enköping
2008 Småland–Västerbotten 3–1 Stockholm
2009 Stockholm–Skåne 1–0 Norrköping
2010 Stockholm–Småland 2–1 Karlstad
2011 Västerbotten–Dalarna 4–0 Karlstad
2012 Stockholm Nord–Gästrikland 4–3 Karlstad
2013 Västerbotten–Västergötland 3–0 Oskarshamn
2014 Värmland–Göteborg 2–1 Karlskoga
2015	 Ångermanland–Stockholm N 5–4 Örnsköldsvik
2016 Stockholm N–Stockholm S 4–0 Malmö
2017 Skåne–Ångermanland 5–4 Göteborg
2018 Göteborg–Västerbotten 5–0 Linköping
2019 Stockholm N–Östergötland 5–4 Falun
2020 Stockholm N–Västerbotten 5–2 Umeå
2021 Stockholm N–Stockholm S 3–1 Mariestad
2022 Norrbotten–Stockholm S 2–1 Umeå

POJKAR  INTECKNINGAR I TV-PUCKEN 1959–2022
Stockholm 18 (-73, -75, -78, -81, -83, -86, -97, -98, -99, -03,  

-04, -09, -10, -12, -16, -19, -20, -21).
Värmland 8 (-59, -60, -67, -68, -71, -00, -05, -14).
Västerbotten 7 (-61, -63, -64, -72, -80, -11, -13). 
Dalarna 6 (-62, -66, -70, -92, -95, -96).
Ångermanland	6 (-65, -69, -88, -93, -94, -15). 
Småland 5 (-79, -90, -91, -07, -08).
Norrbotten 4 (-76, -84, -85, -22).
Södermanland 3 (-77, -82, -02).
Skåne 3 (-87, -89, -17). 
Göteborg 3 (-01, -06, -18). 
Gästrikland 1 (-74).

FLICKOR  INTECKNINGAR I TV-PUCKEN 2019–2022
Småland 2 (-20, -21)
Dalarna 1 (-19)
Stockholm 1 (-22)

POJKAR
TV-PUCKENS POKAL  
ERÖVRAD FÖR ALLTID
Västerbotten (1964)
Värmland (1971)
Stockholm (1978)
Stockholm (1986)
Ångermanland (1994)
Stockholm (1999) 
Stockholm (2009)
Stockholm Nord (2016)
Stockholm Nord (2021)

FLICKOR  FINALERNA 2019–2022
År	 Vinnare–Finalist	 Resultat	 Spelort
2019 Dalarna–Småland 3–2 Falun
2020 Småland–Stockholm 4–1 Umeå
2021 Småland–Dalarna 4–0 Mariestad
2022 Stockholm–Småland 2–0 Umeå

//TVPUCKEN

Norrbotten segrare i TV-pucken 2022.  
FOTO: BILDBYRÅN.

Stockholms Tindra 
Azzopardi lyfter buckan för 
Stockholm 2022.  
FOTO: BILDBYRÅN.

Vid köp av minst 
tre produkter får ni 

snygga CCM-kepsar* 
till er ledarstab. 

*Max 3 kepsar

EXTRA!

Eller maila beställning till: pren@agrenshuset.se  
Märk beställningen ”Tränare_nr21_2022”

Beställ  
direkt i vår   
  webshop!

COACHKORT
135 KR

COACHOURNAL
115 KR

TRÄNINGSBLAD
85 KR

HEJ COACH!
Här finns allt du behöver 
för planeringen  
av LYCKADE  
TRÄNINGSPASS!
Utom kaffe :-)
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Digitalt matchprogram
för er förening
Med ett digitalt matchprogram kan ni erbjuda publik 
och sponsorer helt nya möjligheter och upplevelser.

POJKAR  FINALERNA 1959–2022
År	 Vinnare–Finalist	 Resultat	 Spelort
1959 Värmland–Stockholm 2–0 Stockholm
1960 Värmland–Dalarna 2–1 Stockholm
1961 Västerbotten–Värmland 5–1 Stockholm
1962 Dalarna–Stockholm 7–6 Stockholm
1963 Västerbotten–Ångermanland 2–0 Mölndal
1964 Västerbotten–Stockholm 2–0 Jönköping
1965 Ångermanland–Stockholm 3–0 Stockholm
1966 Dalarna–Stockholm 2–1 Stockholm
1967 Värmland–Västerbotten 6–3 Örebro
1968 Värmland–Västerbotten 3–0 Stockholm
1969 Ångermanland–Stockholm 4–3 Stockholm
1970 Dalarna–Gästrikland 6–1 Södertälje
1971 Värmland–Ångermanland 5–4 Västerås
1972 Västerbotten–Gästrikland 4–2 Gävle
1973 Stockholm–Norrbotten 2–0 Karlskoga
1974 Gästrikland–Medelpad 1–0 Gävle
1975 Stockholm–Gästrikland 5–1 Västerås
1976 Norrbotten–Dalarna 4–3 Jönköping
1977 Södermanland–Dalarna 2–1 Norrköping
1978 Stockholm–Västerbotten 4–2 Stockholm
1979 Småland–Värmland 3–0 Karlskoga
1980 Västerbotten–Värmland 5–3 Falun
1981 Stockholm–Dalarna 4–3 Borås
1982 Södermanland–Västerbotten 3–0 Timrå
1983 Stockholm–Dalarna 7–0 Stockholm
1984 Norrbotten–Dalarna 3–1 Växjö
1985 Norrbotten–Skåne 6–4 Åkersberga
1986 Stockholm–Gästrikland 7–1 Märsta
1987 Skåne–Norrbotten 3–2 Göteborg
1988 Ångermanland–Stockholm 5–3 Karlskoga
1989 Skåne–Dalarna 5–4 Vallentuna
1990 Småland–Ångermanland 3–0 Västerås
1991 Småland–Skåne 5–1 Ängelholm
1992 Dalarna–Medelpad 5–2 Luleå
1993 Ångermanland–Skåne 7–1 Stockholm
1994 Ångermanland–Skåne 6–2 Växjö
1995 Dalarna–Värmland 2–1 Husum
1996 Värmland–Värmland 4–2 Mora
1997 Stockholm–Södermanland 5–2 Upplands Väsby
1998 Stockholm–Uppland 3–1 Södertälje
1999 Stockholm–Göteborg 2–0 Eskilstuna
2000 Värmland–Stockholm 3–2 Norrköping
2001 Göteborg–Värmland 7–4 Linköping
2002 Södermanland–Norrbotten 4–3 Norrköping
2003 Stockholm–Gästrikland 5–2 Örnsköldsvik
2004 Stockholm–Västmanland 2–1 Örnsköldsvik
2005 Värmland–Skåne 4–1 Örnsköldsvik
2006 Göteborg–Skåne 2–1 Nyköping
2007 Småland–Stockholm 2–1 Enköping
2008 Småland–Västerbotten 3–1 Stockholm
2009 Stockholm–Skåne 1–0 Norrköping
2010 Stockholm–Småland 2–1 Karlstad
2011 Västerbotten–Dalarna 4–0 Karlstad
2012 Stockholm Nord–Gästrikland 4–3 Karlstad
2013 Västerbotten–Västergötland 3–0 Oskarshamn
2014 Värmland–Göteborg 2–1 Karlskoga
2015	 Ångermanland–Stockholm N 5–4 Örnsköldsvik
2016 Stockholm N–Stockholm S 4–0 Malmö
2017 Skåne–Ångermanland 5–4 Göteborg
2018 Göteborg–Västerbotten 5–0 Linköping
2019 Stockholm N–Östergötland 5–4 Falun
2020 Stockholm N–Västerbotten 5–2 Umeå
2021 Stockholm N–Stockholm S 3–1 Mariestad
2022 Norrbotten–Stockholm S 2–1 Umeå

POJKAR  INTECKNINGAR I TV-PUCKEN 1959–2022
Stockholm 18 (-73, -75, -78, -81, -83, -86, -97, -98, -99, -03,  

-04, -09, -10, -12, -16, -19, -20, -21).
Värmland 8 (-59, -60, -67, -68, -71, -00, -05, -14).
Västerbotten 7 (-61, -63, -64, -72, -80, -11, -13). 
Dalarna 6 (-62, -66, -70, -92, -95, -96).
Ångermanland	6 (-65, -69, -88, -93, -94, -15). 
Småland 5 (-79, -90, -91, -07, -08).
Norrbotten 4 (-76, -84, -85, -22).
Södermanland 3 (-77, -82, -02).
Skåne 3 (-87, -89, -17). 
Göteborg 3 (-01, -06, -18). 
Gästrikland 1 (-74).

FLICKOR  INTECKNINGAR I TV-PUCKEN 2019–2022
Småland 2 (-20, -21)
Dalarna 1 (-19)
Stockholm 1 (-22)

POJKAR
TV-PUCKENS POKAL  
ERÖVRAD FÖR ALLTID
Västerbotten (1964)
Värmland (1971)
Stockholm (1978)
Stockholm (1986)
Ångermanland (1994)
Stockholm (1999) 
Stockholm (2009)
Stockholm Nord (2016)
Stockholm Nord (2021)

FLICKOR  FINALERNA 2019–2022
År	 Vinnare–Finalist	 Resultat	 Spelort
2019 Dalarna–Småland 3–2 Falun
2020 Småland–Stockholm 4–1 Umeå
2021 Småland–Dalarna 4–0 Mariestad
2022 Stockholm–Småland 2–0 Umeå

//TVPUCKEN

Norrbotten segrare i TV-pucken 2022.  
FOTO: BILDBYRÅN.

Stockholms Tindra 
Azzopardi lyfter buckan för 
Stockholm 2022.  
FOTO: BILDBYRÅN.

Vid köp av minst 
tre produkter får ni 

snygga CCM-kepsar* 
till er ledarstab. 

*Max 3 kepsar

EXTRA!

Eller maila beställning till: pren@agrenshuset.se  
Märk beställningen ”Tränare_nr21_2022”

Beställ  
direkt i vår   
  webshop!

COACHKORT
135 KR

COACHOURNAL
115 KR

TRÄNINGSBLAD
85 KR

HEJ COACH!
Här finns allt du behöver 
för planeringen  
av LYCKADE  
TRÄNINGSPASS!
Utom kaffe :-)



Mätslingan 22 l 187 66 Täby
Tel 08-792 11 55 l info@fuktkontroll.se

www.fuktkontroll.se

AVFUKTARE TILL
ISHALLAR OCH TORKRUM

SAMT SERVICE

paramecanic@telia.com 
www.paramecanic.se

Kontakta  
oss för  
offert!

PUCKSKJUTNINGSMASK
IN

För utbildning och  

träning av hockeymålvakter

Finns i modellerna:  
30, 70 och 90

Underlätta målvaktsträningen!
BOXBOUNDS 987:-  

(Beställ via mail. Priset är exkl moms och frakt)

Hagsätra 
sport 

STOCKHOLMS HOCKEY & BANDYBUTIK 
VWVWHAGSATRASPORTSE HAGSÄTRA TORG 7 08 647 47 50 

www.soderbergsport.se
info@soderbergsport.se | 040-12 62 64 | Vellingevägen 9, Vellinge

 Produkter

Kroppsskydd    

Hjälmar  

Skridskor  

Klubbor 

Street Hockey 

Målvakt 

Tillbehör 

30 år  
i branschen!

FÖLJ HOCKEY  
PÅ ALLA NIVÅER
BÅDE I MAGASINET & PÅ WEBBEN!

Boka prenumeration på
magasinethockey.se
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CCM
® IS A REGISTERED TRADEM

ARK OF SPORT M
ASKA INC. AND IS USED UNDER LICENCE BY CCM

 HOCKEY U.S., INC. & CCM
 HOCKEY AB.

Today’s hockey game has evolved and so has tacks. The new tacks 
AS-V Pro is a modern redesign of a powerful mid kickpoint stick, with 
a completely new shaft geometry allowing for a comfortable grip, 
easy loading, and increased wrist shot power. The combination of our 
new Sigma STP carbon weave with nanolite carbon layering creates 
the best-balanced tacks stick ever made, while remaining extremely 
durable. This is not your father’s tacks stick; the tacks as-v pro is 
modern power for today’s game.
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easy loading, and increased wrist shot power. The combination of our 
new Sigma STP carbon weave with nanolite carbon layering creates 
the best-balanced tacks stick ever made, while remaining extremely 
durable. This is not your father’s tacks stick; the tacks as-v pro is 
modern power for today’s game.
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Today’s hockey game has evolved and so has tacks. The new tacks 
AS-V Pro is a modern redesign of a powerful mid kickpoint stick, with 
a completely new shaft geometry allowing for a comfortable grip, 
easy loading, and increased wrist shot power. The combination of our 
new Sigma STP carbon weave with nanolite carbon layering creates 
the best-balanced tacks stick ever made, while remaining extremely 
durable. This is not your father’s tacks stick; the tacks as-v pro is 
modern power for today’s game.



SVENSK  
ISHOCKEY 
100 ÅR

Det är snart 100 år sedan  
Svenska Ishockeyförbundet bildades.

Det vill vi fira och berätta historien kring  
idrotten och dess utveckling under 100 år.

Vi har tagit fram en jubileumsbox bestående av 
två inbundna böcker. ”Historiebok” ca 320 sidor 
samt ”statistikdel” ca 240 sidor, snyggt  
förpackade i en lyxig kartong.

Nu har du möjlighet att beställa boxen  
till ett förmånligt pris. 
 
Just nu 685 kr  
+ moms och frakt*. 
(Ord. pris 895 kr + moms).

Levereras direkt vid beställning. 
Alla historieböckerna numreras med ett unikt nummer,  
vid beställningen  bokar du ett eller flera nummer.

*Priset gäller fram till 31/12-22

Beställ  
direkt 
i vår  
webshop!



DACO AB  |  Älvgatan 2 | 934 41 ERSMARK | 0910-72 31 00 | info@daco.se  |  www.daco.se

SARGAVDELARE
Daco sargavdelare/Divider  

tillverkas i tre modeller.
Typ 350 - Höjd 35 cm
Typ 500 - Höjd 50 cm
Typ 750 - Höjd 75 cm

Dubbelsidig. Normallängd 30 m - kan anpassas på begäran.
Komplett med 4 kurvor samt transport- och förvaringsvagn i aluminium

HAR NI EN  
GODKÄND SARG?
Vi hjälper er gärna  

med ett förslag.

VI HAR DET MESTA
kring rink och arena

Målburar

Nät

Paddings

Målburslyftar

Flaskhållare

Gummimattor

Flex-peg

Borrar

Reservdelar

Service

Digital specialutgåva | Magasinet HOCKEY | DEC//2022  19



FLEXIBEL KONSEKVENT NOGGRANN ENKEL &
SÄKER

M E R  I N F O :

T H E  S P A R X  S K A T E  S H A R P E N E R  –  N U  T I L L G Ä N G L I G  I  S V E R I G E

HÖJ DIN 
PRESTATION

S PA R X H O C K E Y. S E



Hos oss i 
Furudal fi

nns  
is året om!

VI ERBJUDER OCKSÅ:
SKRÄDDARSYTT TRÄNINGSLÄGER
SOMMARHOCKEYSKOLA 
EGET HOTELL - HOCKEYBORG

U12 (-11) 24-26 mars 
U13 (-10) PÅSKCUP! 6-8 april  
U14 (-09) 14-16 april 
U15 (-08) 21-23 april 
U16 (-07) 28-30 april

Info & anmälan: Anders Andersson | 0258-106 20 | anders@orehockey.se

CUPER
VÅREN 2023

FÖLJ OSS!

Skanna  
för mer   
 info

AGRENSHUSETSHOP.SE
Teckna prenumeration på

eller maila namn och kontaktuppgifter till pren@magasinethockey.se.

Ge bort en prenumereration  
på Sveriges ledande  
hockeymagasin! 

PERFEKT JULKLAPP!

TIPS!
Gåvokort  

att lägga under  
granen finns att 
skriva ut på vår  

hemsida!
*Begränsat antal. Först till kvarn.

12 nummer 

335SEK
Ord pris (500 SEK)

6 nummer

Ord pris (669 SEK)
475SEK

+CCMryggsäck!*

6 nummer 

180SEK
Ord pris (270 SEK)
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MÅLVAKT

Vilken hushållssyssla skjuter 
du upp in i det längsta? 

– Att sortera och lägga tillbaka 
alla kläder i garderoben efter jag 
använt dom.
Vilket sällskapsspel är du 
bäst på? 

– Med Andra Ord är jag väldigt 
bra på skulle jag säga.
Hur många telefonnummer 
kan du utantill? 

– Tre är jag helt säker på: 
mammas, pappas och mitt eget.

LISA JÖNSSON
Född: 30 augusti 2004, Stockholm.
Bor: Lägenhet i Örnsköldsvik.
Klubb/position: MoDo Hockey/
målvakt.
Moderklubb: AIK.
Tidigare klubbar: Södertälje SK, 
Flemingsbergs IK.
Längd/vikt: 180 cm/65 kg.
Meriter: En av de tre bästa svenska 
spelarna i U18-VM 2022. Brons i 
TV-pucken 2019/2020. 

//SDHL

TALANGEN JÖNSSON 
HAR STORA MÅL
”JAG VILL BLI  
BÄST I VÄRLDEN”

Hon är en av landets största  
målvaktstalanger. Redan förra 
säsongen debuterade hon i SDHL. 
Den här hösten har hon tagit nya 
kliv och Lisa Jönsson är defini-
tivt en som är spännande att följa 
framöver.

– Kortsiktigt är målet att ta
förstaspaden i SDHL. Långsiktigt 
är det att bli bäst i världen. Ett tufft 
mål, men jag är medveten om vad 
som krävs för att lyckas och beredd 
att lägga ned det jobbet, säger Lisa.

TEXT: PATRICK EDLUND

Förra säsongen mönstrade MoDo Hockey ett 
tjeckiskt målvaktspar i SDHL i Klara Peslaro-
va och Viktorie Svejdova. Som tredjemålvakt, 
som också fick möjligheten att debutera 

i SDHL, återfanns Lisa Jönsson. 2022/2023 är 
Jönsson en av två målvakter och bildar par med 
Lauren Bench.

– Jag är mycket tillfreds med den här uppställ-
ningen och de kompletterar varandra bra, säger 
MoDo Hockeys huvudtränare Jared Cipparone 
när han betygsätter målvaktspositionen.

– Vi utmanar och sporrar varandra på ett sunt 
sätt, säger Lisa Jönsson.

Lisa, 18 år, är en talang. Förra säsongen spelade 
hon JVM och han har stora mål med sin karriär:

– Kortsiktigt är målet att ta förstaspaden i 
SDHL. I framtiden, det långsiktiga målet, är det 
att bli bäst i världen.

Hur började du spela hockey?
– För mig startade det när mamma, och hennes 

kompis, satte mig och min kompis i hockeyskola. 
Jag var faktiskt bara tre år då, säger Lisa.

Höll du på med andra idrotter under ung-
domsåren?

– Jag spelade innebandy under en period. Jag 
testade också en del annat men fastnade inte för nå-
gonting på samma sätt som jag fastnade för hockeyn.

För Lisas del är det speciellt att representera 
MoDo Hockey. Anledningen till det:

– Min mamma är från Örnsköldsvik vilket innebär
att jag följt MoDo Hockey mer eller mindre sedan 
jag föddes. Det har alltid varit ett 
favoritlag för mig.

Har du andra favoritlag?
– I NHL har jag alltid följt New 

York Rangers. Mycket beroende 
på att Henrik Lundqvist varit min 
idol och förebild. En annan jag 
sett upp till är Minatsu Murase 
som spelat i AIK och som jag följt 
på nära håll eftersom också jag 
spelat i klubben. AIK är för övrigt 
den klubb jag håller på när det 
kommer till fotboll.

Hur låter det när du beskri-
ver dig själv som målvakt?

– Jag är lugn i målet och därigenom sprider jag 
också lugn till laget. Men jag har också intensitet 
och explosivitet i mitt spel, och framförallt älskar 
jag att tävla.

Förbättringsområden?
– I det stora hela vill jag såklart utveckla precis 

alla delar i mitt spel. Men främst vill jag bli bättre 
med handskar och klubba.

Vi släpper målvaktsspelet för en stund och kollar 
mer det personliga planet:

– Skulle säga att jag är glad och snäll. Men jag är 
bra på att tända till också när det krävs.

Vad gör du när det inte är hockey på menyn?
– Då umgås jag helst med kompisar. Tar det lugnt. 

Försöker bryta av hockeyn helt enkelt. Det är viktigt 
att samla energi, både fysiskt och psykiskt.

Lauren Bench och Lisa Jönsson har under hösten 
visat att de är ett väl sammansatt målvaktspar. Lau-
ren har mer erfarenhet och har redan hunnit med att 
spela flera stora matcher. Lisa är en talang, kanske 

landets allra största målvaktsta-
lang. Kombinationen låter bra 
och lovande.

– Lauren är trevlig som person. 
Vi är båda tävlingsinriktade. Vi 
kommer att kunna utmana varan-
dra, sporra varandra. Känns också 
som att vi kompletterar varandra 
på ett bra sätt. Det Lauren är 
riktigt bra på är saker jag behöver 
utveckla, och sedan finns det ock-
så saker där det är lite tvärtom. 
Men helt klart kommer jag att 
kunna lära mig mycket av henne, 
avslutar Lisa. 

FOTO:  
BILDBYRÅN
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MÅLVAKT

Vilken hushållssyssla skjuter 
du upp in i det längsta? 

– Att sortera och lägga tillbaka 
alla kläder i garderoben efter jag 
använt dom.
Vilket sällskapsspel är du 
bäst på? 

– Med Andra Ord är jag väldigt 
bra på skulle jag säga.
Hur många telefonnummer 
kan du utantill? 

– Tre är jag helt säker på: 
mammas, pappas och mitt eget.

LISA JÖNSSON
Född: 30 augusti 2004, Stockholm.
Bor: Lägenhet i Örnsköldsvik.
Klubb/position: MoDo Hockey/
målvakt.
Moderklubb: AIK.
Tidigare klubbar: Södertälje SK, 
Flemingsbergs IK.
Längd/vikt: 180 cm/65 kg.
Meriter: En av de tre bästa svenska 
spelarna i U18-VM 2022. Brons i 
TV-pucken 2019/2020. 
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tivt en som är spännande att följa 
framöver.

– Kortsiktigt är målet att ta
förstaspaden i SDHL. Långsiktigt 
är det att bli bäst i världen. Ett tufft 
mål, men jag är medveten om vad 
som krävs för att lyckas och beredd 
att lägga ned det jobbet, säger Lisa.

TEXT: PATRICK EDLUND

Förra säsongen mönstrade MoDo Hockey ett 
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va och Viktorie Svejdova. Som tredjemålvakt, 
som också fick möjligheten att debutera 

i SDHL, återfanns Lisa Jönsson. 2022/2023 är 
Jönsson en av två målvakter och bildar par med 
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– Jag är mycket tillfreds med den här uppställ-
ningen och de kompletterar varandra bra, säger 
MoDo Hockeys huvudtränare Jared Cipparone 
när han betygsätter målvaktspositionen.

– Vi utmanar och sporrar varandra på ett sunt 
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Jag var faktiskt bara tre år då, säger Lisa.
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testade också en del annat men fastnade inte för nå-
gonting på samma sätt som jag fastnade för hockeyn.
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MoDo Hockey. Anledningen till det:

– Min mamma är från Örnsköldsvik vilket innebär
att jag följt MoDo Hockey mer eller mindre sedan 
jag föddes. Det har alltid varit ett 
favoritlag för mig.

Har du andra favoritlag?
– I NHL har jag alltid följt New 

York Rangers. Mycket beroende 
på att Henrik Lundqvist varit min 
idol och förebild. En annan jag 
sett upp till är Minatsu Murase 
som spelat i AIK och som jag följt 
på nära håll eftersom också jag 
spelat i klubben. AIK är för övrigt 
den klubb jag håller på när det 
kommer till fotboll.

Hur låter det när du beskri-
ver dig själv som målvakt?

– Jag är lugn i målet och därigenom sprider jag 
också lugn till laget. Men jag har också intensitet 
och explosivitet i mitt spel, och framförallt älskar 
jag att tävla.

Förbättringsområden?
– I det stora hela vill jag såklart utveckla precis 

alla delar i mitt spel. Men främst vill jag bli bättre 
med handskar och klubba.

Vi släpper målvaktsspelet för en stund och kollar 
mer det personliga planet:

– Skulle säga att jag är glad och snäll. Men jag är 
bra på att tända till också när det krävs.

Vad gör du när det inte är hockey på menyn?
– Då umgås jag helst med kompisar. Tar det lugnt. 

Försöker bryta av hockeyn helt enkelt. Det är viktigt 
att samla energi, både fysiskt och psykiskt.

Lauren Bench och Lisa Jönsson har under hösten 
visat att de är ett väl sammansatt målvaktspar. Lau-
ren har mer erfarenhet och har redan hunnit med att 
spela flera stora matcher. Lisa är en talang, kanske 

landets allra största målvaktsta-
lang. Kombinationen låter bra 
och lovande.

– Lauren är trevlig som person. 
Vi är båda tävlingsinriktade. Vi 
kommer att kunna utmana varan-
dra, sporra varandra. Känns också 
som att vi kompletterar varandra 
på ett bra sätt. Det Lauren är 
riktigt bra på är saker jag behöver 
utveckla, och sedan finns det ock-
så saker där det är lite tvärtom. 
Men helt klart kommer jag att 
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FÖLJ OSS!

7 DAGAR PÅ IS 
FYSPASS & TEORI

KVÄLLSAKTIVITETER

EGET HOTELL, 
HOCKEYBORG 

VECKA 25 17/6-22/6 (2006-2010) 

VECKA 26 25/6-1/7 (2007-2011)

VECKA 27 2/7-8/7 (2007-2011)

VECKA 28 9/7-15/7 (2010-2014)

VECKA 29 16/7-22/7 (2010-2014)

VECKA 30 23/7-29/7 (2007-2011)

VECKA 31 30/7-5/8 (2007-2014)

VECKA 32 6/8-12/8 (2007-2013)

SOMMAREN 2023

Anmäl dig redan  
  idag till sommaren 2023!

WWW.FURUDALSHOCKEYSKOLA.SE

PRESENTERAR 
STOLT
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//LISTAN

En hel del har hänt inom svensk hockey under hösten. 
Både positiva saker, men också mindre positiva.

Magasinet Hockey har tittat närmare på en del och på 
att lättsamt sätt sammanfattat.

MAGASINET HOCKEY  
LISTAR HÖSTENS...

... MEST ÖVERLÄGSNA
Frölunda i Damettan Södra.

... ÅTERKOMST 1
Linus Klasen tillbaka i svensk 
hockey.

... BACK 1
Jonathan 
Pudas.

... POÄNGFEST
Oftast skriver han in sig i mål-
protokollet. Men Patrik Karlkvist 
kan leverera assists också. När 
Oskarshamn vann med 6–5 över 
Rögle assisterade Karlkvist till 
samtliga sex mål. Notera också att 
fem av assisten var förstaassister. 
Sex assists i dessa sammanhang 
är för övrigt tangerat rekord. Mats 
Näslund och Håkan Södergren har 
stått för bedriften tidigare.

... MÅLMASKIN 1
Nicholas Schilkey, IF Björklö

... SMÄLL
Knallskottet som kastades in av  
en anhängare till Kristianstads IK,  
och som landade i närheten av 
Tingsryds målvakt Daniel Rosengren.

... ÖVERRASKNING
Östersunds IK.

... MÅLMASKIN 2
Joakim Högberg, Piteå HC.

... FRÅN BOTTEN 
TILL TOPPEN
Målvakten Loryn Porter,  
från Göteborg till Brynäs

... FLOPP 1
Kristian Vesalainen lämnade Malmö 
efter 15 matcher och ett mål.

... UTSKÅPNING
Inom loppet av mindre än ett dygn

gjorde Leksand 19–1 på MoDo 

Hockey i J20 Nationell Norra, 10–1

respektive 9–0 var resultaten.

... DERBY
Det var åtta år sedan senast, men i

början av november drabbade de sam-

man igen, AIK och Djurgården. 13 052 

åskådare hade tagit sig till Avicii Arena.

... JUBILAR
Färjestad BK, 90 år i november.

... BACK 2 
Theodor 
Lennström.

... DEBUT
Tjeckien kunde inte stoppa  
Sam Hallam från att bli vinnare i 
Tre Kronor-debuten. Inte heller 
isproblem satte stopp.

Göteborg HC säsong för säsong: 
17/18 36 4 29 0 1 1 1 67–178 -111 16 
18/19 36 1 32 0 2 1 0 31–212 -181 7 
19/20 36 2 28 1 2 1 2 52–140 -88 14 
20/21 36 3 31 0 1 0 1 46–159 -113 11 
21/22 36 0 35 0 1 0 0 40–186 -146 1 
22/23 13 1 11 0 1 0 0 8–  60 -52 4 
Totalt 193 11 166 1 8 3 4 244–935 -691 53

... KRYSSGLADASTE
Den 27 oktober spelade sju 
SHL-matcher. Sex av dem var oav-
gjorda efter tre perioders spel.

... KONFLIKT
Hockeyettan och Boden.

... PARTY
Tidernas Hockeygala.

... FLOPP 2 & 3
Södertäljes importer 
Anthony Luciani och 
Cole Cassels

... SVIT
Väsby IK radade upp segrar  
i Hockeyettan Östra. Motsatsen 
till Väsby IK? Kiruna AIF i Hock-
eyettan Norra.

... MEST  
UPPMÄRK- 
SAMMADE 
COACHNING
Kiruna AIF förlorade de nio
första matcherna i Hock-
eyettan Norra. I den tionde
matchen fick coachen Ju-
hani Matikainen idén att byta
målvakt efter varje insläppt
mål. Taktiken fungerade
inte. Kiruna AIF förlängde
förlustsviten.

... HEJDÅ
Göteborg HC kastade 
in handduken, drog 
sig ur SDHL. Hösten 
2017 gjorde Göteborg 
entré i SDHL efter att de fått 
en plats när Sundsvall drog sig ur. Debut-
säsongen blev också deras bästa när de 
vann totalt fem matcher. Men Göteborg 
har alltid slutat jumbo i ligan, och när de 
drog sig ur den här hösten låg de också 
hjälplöst sist i tabellen.

... ÅTER-
KOMST 2
Jennifer 
Wakefields 
comeback 
i SDHL

... MÅL- 
MASKIN 4

Jennifer Wakefield, 
MoDo Hockey.

... MÅLMASKIN 3
Patrik Karlkvist, IK Oskarshamn.

... DERBY
Det var åtta år sedan 
senast, men i början av 
november drabbade de 
samman igen, AIK och 
Djurgården. 13 052  
åskådare hade tagit sig  
till Avicii Arena.

... ÅTER- 
VÄNDARE

Loui Eriksson 
(bilden) och  

Niklas  
Hjalmarsson.

... OVÄNTADE 
AVSLUT
Mikael Forsberg, som fört 
Luleå till två raka SM-guld, 
meddelade i november att 
han omgående slutar som 
sportchef och huvudtränare 
för mästarlaget.

... TUFFA  
ÅTERKOMST
HV 71 gjorde come-
back i SHL men hade 
det riktigt tufft. Fram till 
novemberuppehållet 
tog smålänningarna 
endast en trepoängare.
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//LISTAN

En hel del har hänt inom svensk hockey under hösten. 
Både positiva saker, men också mindre positiva.

Magasinet Hockey har tittat närmare på en del och på 
att lättsamt sätt sammanfattat.
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LISTAR HÖSTENS...
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... ÅTERKOMST 1
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kan leverera assists också. När 
Oskarshamn vann med 6–5 över 
Rögle assisterade Karlkvist till 
samtliga sex mål. Notera också att 
fem av assisten var förstaassister. 
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är för övrigt tangerat rekord. Mats 
Näslund och Håkan Södergren har 
stått för bedriften tidigare.

... MÅLMASKIN 1
Nicholas Schilkey, IF Björklö
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... ÖVERRASKNING
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TILL TOPPEN
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Inom loppet av mindre än ett dygn

gjorde Leksand 19–1 på MoDo 
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åskådare hade tagit sig till Avicii Arena.
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meddelade i november att 
han omgående slutar som 
sportchef och huvudtränare 
för mästarlaget.
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DETTA ÄR EN ANNONS

Säg hej till 

NOBO HOCKEY 
STORE

Nobo Hockeystore är en del av en specialistgrupp inom
SGN Sport med några av Nordens allra bästa hockeybutiker.
Butiken i Gävle drivs av Alexander Ödling, som berättar om

kärleken till sporten, föreningscuper och hur det är att driva en
28 år gammal hockeybutik.

Alexander Ödling driver en av Nordens allra bästa hockeybutiker  - Nobo Hockeystore i Gävle.

Självklart den senaste
CCM Ribcor Trigger

7 PRO .

En  mössa är alltid 
ett säkert kort!

En hockeyneccessär
– perfekt för tejp,

visirspray och skridskosnören

1

2

3

Nobo Hockeystore öppnade redan
1992 och men det var först 2016
som Alexander blev butikschef
för att 2020 ta över ägarskapet för
butiken. Alexander är från Örn-
sköldsvik och kommer från en fa-
milj med hockey i ådrorna, så det
var inte oväntat att just Gävle, med
sin starka hockeykultur, som locka-
de Alexander för 15 år sedan. Nobo
Hockeystore har under sina 28 år
skapat sig ett starkt varumärke som
genuin hockeyaffär och butiken är
som en stor leksaksaffär.

Att ge tillbaka
Att hockey är en sport som kan
kosta mycket, det vet vi alla. Där-
för är det väldigt roligt att höra när
Alexander berättar om deras sats-
ning på att hjälpa fler kunna utöva
sporten.

”Som liten gav hockeyn mig trygg-
het, pålitlighet och förtroende. Alla
var alltid välkomna och det var
där någonstans jag blir förälskad i
sporten och i föreningslivet. Därför
var det självklart för oss att stötta
familjer som hade det tufft under
pandemin, och tack vare ett starkt

samarbete med sponsorer kunde
vi hjälpa till och se till att barn och
ungdomar kom till träningarna 
med bra utrustning.  Det
känns härligt när man
kan ge tillbaka lite
till den sporten nu
som företagare.”

Förutom den
vanliga verksam-
heten i butiken tar
Nobo Hockeystore
gärna ett extra spad-
tag när det vankas cu-
per på orten.

”Cuper är kul och det skapar så
mycket bra upplevelser i förening-
arna och en schyst cup kan verkli-
gen förhöja känslan i sporten. Det
är väldigt kul att få vara en del av,”
förklarar Alexander.

Kundvård kommer alltid först
Idag är det Alexander som själv
äger och arbetar i butiken, men
han är just nu mitt uppe i en re-
krytering och hoppas på att inom
en snar framtid ha en engagerad
parhäst vid sin sida. Engagemanget

hos en medarbetare
är A och O menar
Alexander, som
hoppas hitta nå-
gon som vill job-
ba med samma
ledord som han

själv.

”Varje kund som kli-
ver in genom dörren, ska

känna sig som den viktigaste per-
soner vi möter den dagen. Vi vill
inneha expertisen på vårt område
och oavsett om det handlar om att
bygga egna kollektioner för våra
föreningar, slipa ett par skridskor
eller hjälpa någon att testa sig ige-
nom säsongens alla nya klubbor
på skjutrampen, så vill vi kunna
ge 100%. Inom kort har vi dessut-
om en webshop, som kommer bli
ett riktigt bra komplement till vår
fysiska butik, dit kunderna alltid
kan komma för att den personliga
servicen.”

””Det känns bra
när man kan ge 
tillbaka till den 
sporten nu som 

företagare.”
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SGN Sport med några av Nordens allra bästa hockeybutiker.
Butiken i Gävle drivs av Alexander Ödling, som berättar om

kärleken till sporten, föreningscuper och hur det är att driva en
28 år gammal hockeybutik.
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Nobo Hockeystore öppnade redan
1992 och men det var först 2016
som Alexander blev butikschef
för att 2020 ta över ägarskapet för
butiken. Alexander är från Örn-
sköldsvik och kommer från en fa-
milj med hockey i ådrorna, så det
var inte oväntat att just Gävle, med
sin starka hockeykultur, som locka-
de Alexander för 15 år sedan. Nobo
Hockeystore har under sina 28 år
skapat sig ett starkt varumärke som
genuin hockeyaffär och butiken är
som en stor leksaksaffär.

Att ge tillbaka
Att hockey är en sport som kan
kosta mycket, det vet vi alla. Där-
för är det väldigt roligt att höra när
Alexander berättar om deras sats-
ning på att hjälpa fler kunna utöva
sporten.

”Som liten gav hockeyn mig trygg-
het, pålitlighet och förtroende. Alla
var alltid välkomna och det var
där någonstans jag blir förälskad i
sporten och i föreningslivet. Därför
var det självklart för oss att stötta
familjer som hade det tufft under
pandemin, och tack vare ett starkt

samarbete med sponsorer kunde
vi hjälpa till och se till att barn och
ungdomar kom till träningarna
med bra utrustning.  Det
känns härligt när man
kan ge tillbaka lite
till den sporten nu
som företagare.”

Förutom den
vanliga verksam-
heten i butiken tar
Nobo Hockeystore
gärna ett extra spad-
tag när det vankas cu-
per på orten.
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Nobo Hockeystore öppnade redan
1992 och men det var först 2016
som Alexander blev butikschef
för att 2020 ta över ägarskapet för
butiken. Alexander är från Örn-
sköldsvik och kommer från en fa-
milj med hockey i ådrorna, så det
var inte oväntat att just Gävle, med
sin starka hockeykultur, som locka-
de Alexander för 15 år sedan. Nobo
Hockeystore har under sina 28 år
skapat sig ett starkt varumärke som
genuin hockeyaffär och butiken är
som en stor leksaksaffär.

Att ge tillbaka
Att hockey är en sport som kan
kosta mycket, det vet vi alla. Där-
för är det väldigt roligt att höra när
Alexander berättar om deras sats-
ning på att hjälpa fler kunna utöva
sporten.

”Som liten gav hockeyn mig trygg-
het, pålitlighet och förtroende. Alla
var alltid välkomna och det var
där någonstans jag blir förälskad i
sporten och i föreningslivet. Därför
var det självklart för oss att stötta
familjer som hade det tufft under
pandemin, och tack vare ett starkt

samarbete med sponsorer kunde
vi hjälpa till och se till att barn och
ungdomar kom till träningarna
med bra utrustning.  Det
känns härligt när man
kan ge tillbaka lite
till den sporten nu
som företagare.”

Förutom den
vanliga verksam-
heten i butiken tar
Nobo Hockeystore
gärna ett extra spad-
tag när det vankas cu-
per på orten.

”Cuper är kul och det skapar så
mycket bra upplevelser i förening-
arna och en schyst cup kan verkli-
gen förhöja känslan i sporten. Det
är väldigt kul att få vara en del av,”
förklarar Alexander.

Kundvård kommer alltid först
Idag är det Alexander som själv
äger och arbetar i butiken, men
han är just nu mitt uppe i en re-
krytering och hoppas på att inom
en snar framtid ha en engagerad
parhäst vid sin sida. Engagemanget

hos en medarbetare
är A och O menar
Alexander, som
hoppas hitta nå-
gon som vill job-
ba med samma
ledord som han

själv.

”Varje kund som kli-
ver in genom dörren, ska

känna sig som den viktigaste per-
soner vi möter den dagen. Vi vill
inneha expertisen på vårt område
och oavsett om det handlar om att
bygga egna kollektioner för våra
föreningar, slipa ett par skridskor
eller hjälpa någon att testa sig ige-
nom säsongens alla nya klubbor
på skjutrampen, så vill vi kunna
ge 100%. Inom kort har vi dessut-
om en webshop, som kommer bli
ett riktigt bra komplement till vår
fysiska butik, dit kunderna alltid
kan komma för att den personliga
servicen.”

””Det känns bra
när man kan ge 
tillbaka till den 
sporten nu som 

företagare.”
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en snar framtid ha en engagerad 
parhäst vid sin sida. Engagemanget 

hos en medarbetare 
är A och O menar 
Alexander, som 
hoppas hitta nå-
gon som vill job-
ba med samma 
ledord som han 

själv. 

”Varje kund som kli-
ver in genom dörren, ska 

känna sig som den viktigaste per-
soner vi möter den dagen. Vi vill 
inneha expertisen på vårt område 
och oavsett om det handlar om att 
bygga egna kollektioner för våra 
föreningar, slipa ett par skridskor 
eller hjälpa någon att testa sig ige-
nom säsongens alla nya klubbor 
på skjutrampen, så vill vi kunna 
ge 100%. Inom kort har vi dessut-
om en webshop, som kommer bli 
ett riktigt bra komplement till vår 
fysiska butik, dit kunderna alltid 
kan komma för att den personliga 
servicen.” 

””Det känns bra 
när man kan ge 
tillbaka till den 
sporten nu som 

företagare.”
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var inte oväntat att just Gävle, med 
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sporten och i föreningslivet. Därför 
var det självklart för oss att stötta 
familjer som hade det tufft under 
pandemin, och tack vare ett starkt 

samarbete med sponsorer kunde 
vi hjälpa till och se till att barn och 
ungdomar kom till träningarna 
med bra utrustning.  Det 
känns härligt när man 
kan ge tillbaka lite 
till den sporten nu 
som företagare.”

Förutom den 
vanliga verksam-
heten i butiken tar 
Nobo Hockeystore 
gärna ett extra spad-
tag när det vankas cu-
per på orten. 

”Cuper är kul och det skapar så 
mycket bra upplevelser i förening-
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Liam Dower Nilsson är född i Göteborg men 
hans hockeyspelande startade drygt sju mil 
öster om födelseorten, i Borås.

Hösten 2017 var han dock tillbaka i 
Göteborg och i Frölunda HC där han under flera 
säsonger, på pojk- och juniornivå, utvecklats till en 
av landets hetaste forwardstalanger.

Den 1 december 2020, som 17-åring, debuterade 
Liam i SHL och fram tills i november det här året 
hade det blivit totalt 33 matcher i SHL.

Den här hösten har han gjort 18 SHL-matcher och 
i mitten av oktober kom också första målet när han 
nätade i Scandinavium mot Skellefteå.

Några ytterligare mål i SHL blir det dock inte den 
närmsta tiden eftersom det i mitten av november 
blev klart med en utlåning till HockeyAllsvenskan 
och Västerås – ett beslut som Liam gillar:

– Jag ser det väldigt positivt för min utveckling. 
Man behöver spela matcher, och spela mycket för 

//TALANG

”VÄLDIGT POSITIVT MED UTLÅNING”
TEXT: PATRICK EDLUND

I mitten av november stod det klart 
att Liam Dower Nilsson lånas ut 
från Frölunda till Västerås – ett 
beslut som forwardstalangen gillar. 

– Det passade verkligen bra.
Både för stunden men också för 
framtiden, säger Liam.

DOWER NILSSON  
SAMLAR  
ERFARENHET

duktiga och skickliga spelare i HockeyAllsvenskan.
Liam är en forwardstalang och han har redan 
hunnit samla på sig både medaljer och erfarenheter. 
Liam har vunnit guld i TV-pucken, U16 SM och J18 
SM. Han har varit lagkapten i Småkronorna som 
vann brons i JVM 2021.

Frekvent har han också spelat i de olika junior-
landslagen, från de yngsta till de äldsta.

– Det är grymt kul varje gång man får chansen i 
landslaget. Det är en ära och det gäller att njuta av 
varje tillfälle, säger Liam.

Hur är spelet på den nivån?
– Skulle nog säga att det är ännu mindre struktu-

rellt jämfört med HockeyAllsvenskan. Det är många 
individuellt skickliga spelare, spelare som vågar, krea-
tiviteten finns där och det är fart och fläkt i alla lägen.

Runt jul- och nyårshelgen väntar JVM i Kanada 
och för Liam skulle det vara en dröm att vara en del 
av det svenska laget.

– Jag har kollat på turneringen sedan jag var en 
liten grabb hemma i Borås. Visst skulle det vara 
häftigt att bli en del av det.

Hur beskriver dig själv som spelare?
– Jag tycker jag har utvecklats till en tvåvägs-

spelare som gör jobbet över hela planen. Tycker 
också att jag på ett positivt sätt är lurig i spelet med 
pucken, jag gör kreativa lösningar i olika situatio-
ner. Skulle också vilja säga att jag är en ledare, på 
och utanför isen, och framförallt tävlar jag i alla 

lägen. Alltid.
Främsta förbättringsområden?
– Min skridskoåkning. Jag vill bli snabbare, 

alltid ha koll på grejerna, både rent tekniskt 
men som sagt också bli snabbare i min framfart.

November-december 2022 är det spel i 
HockeyAllsvenskan som gäller för Liam. Fram-
tiden? Drömmen för honom är spel i världens 
bästa liga, NHL. 2021 blev han också draftad 
när Detroit Red Wings valde honom i femte-

rundan, totalt som spelare nummer 134.
– Jag ska göra precis allt för att nå så långt som

möjligt i min karriär. Det måste man alltid sträva efter.

att optimera utvecklingsmöjligheten. I Frölunda 
spelade jag runt sju minuter per match och för-
hoppningsvis ska jag göra mig förtjänt av mer istid i 
Västerås och HockeyAllsvenskan. Det är mitt mål.

LIAM SER INTE HELLER utlåningen som positiv för 
stunden, utan även för framtiden.

– Det är helt klart nyttigt för förlängningen ock-
så, nyttigt inför kommande säsong.

Hur har du upplevt skillnaderna på spelet i 
SHL jämfört med HockeyAllsvenskan?

– Den allra största skillnaden är att det är mer 
struktur i allting i SHL. Där följs ”gameplan” 

verkligen fullt ut. Det är mer ”flängig” 
hockey i HockeyAllsvenskan, det 

bjuds på mer. Sedan är det så-
klart bättre spelare rent ge-

nerellt i SHL, men det är 
också otroligt många 
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Liam Dower Nilsson är född i Göteborg men 
hans hockeyspelande startade drygt sju mil 
öster om födelseorten, i Borås.

Hösten 2017 var han dock tillbaka i 
Göteborg och i Frölunda HC där han under flera 
säsonger, på pojk- och juniornivå, utvecklats till en 
av landets hetaste forwardstalanger.

Den 1 december 2020, som 17-åring, debuterade 
Liam i SHL och fram tills i november det här året 
hade det blivit totalt 33 matcher i SHL.

Den här hösten har han gjort 18 SHL-matcher och 
i mitten av oktober kom också första målet när han 
nätade i Scandinavium mot Skellefteå.

Några ytterligare mål i SHL blir det dock inte den 
närmsta tiden eftersom det i mitten av november 
blev klart med en utlåning till HockeyAllsvenskan 
och Västerås – ett beslut som Liam gillar:

– Jag ser det väldigt positivt för min utveckling. 
Man behöver spela matcher, och spela mycket för 

//TALANG

”VÄLDIGT POSITIVT MED UTLÅNING”
TEXT: PATRICK EDLUND

I mitten av november stod det klart 
att Liam Dower Nilsson lånas ut 
från Frölunda till Västerås – ett 
beslut som forwardstalangen gillar. 

– Det passade verkligen bra.
Både för stunden men också för 
framtiden, säger Liam.

DOWER NILSSON  
SAMLAR  
ERFARENHET

duktiga och skickliga spelare i HockeyAllsvenskan.
Liam är en forwardstalang och han har redan 
hunnit samla på sig både medaljer och erfarenheter. 
Liam har vunnit guld i TV-pucken, U16 SM och J18 
SM. Han har varit lagkapten i Småkronorna som 
vann brons i JVM 2021.

Frekvent har han också spelat i de olika junior-
landslagen, från de yngsta till de äldsta.

– Det är grymt kul varje gång man får chansen i 
landslaget. Det är en ära och det gäller att njuta av 
varje tillfälle, säger Liam.

Hur är spelet på den nivån?
– Skulle nog säga att det är ännu mindre struktu-

rellt jämfört med HockeyAllsvenskan. Det är många 
individuellt skickliga spelare, spelare som vågar, krea-
tiviteten finns där och det är fart och fläkt i alla lägen.

Runt jul- och nyårshelgen väntar JVM i Kanada 
och för Liam skulle det vara en dröm att vara en del 
av det svenska laget.

– Jag har kollat på turneringen sedan jag var en 
liten grabb hemma i Borås. Visst skulle det vara 
häftigt att bli en del av det.

Hur beskriver dig själv som spelare?
– Jag tycker jag har utvecklats till en tvåvägs-

spelare som gör jobbet över hela planen. Tycker 
också att jag på ett positivt sätt är lurig i spelet med 
pucken, jag gör kreativa lösningar i olika situatio-
ner. Skulle också vilja säga att jag är en ledare, på 
och utanför isen, och framförallt tävlar jag i alla 

lägen. Alltid.
Främsta förbättringsområden?
– Min skridskoåkning. Jag vill bli snabbare, 

alltid ha koll på grejerna, både rent tekniskt 
men som sagt också bli snabbare i min framfart.

November-december 2022 är det spel i 
HockeyAllsvenskan som gäller för Liam. Fram-
tiden? Drömmen för honom är spel i världens 
bästa liga, NHL. 2021 blev han också draftad 
när Detroit Red Wings valde honom i femte-

rundan, totalt som spelare nummer 134.
– Jag ska göra precis allt för att nå så långt som

möjligt i min karriär. Det måste man alltid sträva efter.

att optimera utvecklingsmöjligheten. I Frölunda 
spelade jag runt sju minuter per match och för-
hoppningsvis ska jag göra mig förtjänt av mer istid i 
Västerås och HockeyAllsvenskan. Det är mitt mål.

LIAM SER INTE HELLER utlåningen som positiv för 
stunden, utan även för framtiden.

– Det är helt klart nyttigt för förlängningen ock-
så, nyttigt inför kommande säsong.

Hur har du upplevt skillnaderna på spelet i 
SHL jämfört med HockeyAllsvenskan?

– Den allra största skillnaden är att det är mer 
struktur i allting i SHL. Där följs ”gameplan” 

verkligen fullt ut. Det är mer ”flängig” 
hockey i HockeyAllsvenskan, det 

bjuds på mer. Sedan är det så-
klart bättre spelare rent ge-

nerellt i SHL, men det är 
också otroligt många 

FOTO:  
BILDBYRÅN
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Vid köp av minst 
tre produkter får ni 

snygga CCM-kepsar* 
till er ledarstab. 

*Max 3 kepsar

EXTRA!

Eller maila beställning till: pren@agrenshuset.se  
Märk beställningen ”Tränare_nr21_2022”

Beställ  
direkt i vår   
  webshop!

COACHKORT
135 KR

COACHOURNAL
115 KR

TRÄNINGSBLAD
85 KR

HEJ COACH!
Här finns allt du behöver  
för planeringen  
av LYCKADE  
TRÄNINGSPASS!
Utom kaffe :-)

32  Digital specialutgåva | Magasinet HOCKEY | DEC//2022 





AGRENSHUSETSHOP.SE
Teckna prenumeration på

eller maila namn och kontaktuppgifter till  
pren@magasinethockey.se.

VILL DU LÄSA MER?

TECKNA DIN
PRENUMERATION
REDAN IDAG!

HOPPAS DU UPPSKATTADE MAGASINET


