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DEN NYA 
 PERCY

Malmö har länge haft sin Percy Nilsson.
Nu har hans efterträdare kommit till allsvenskan – 

Örebros Mikael Fahlander. 
Hans mål: Etablera Örebro i elitserien. 
Hans medel: Pengar.
– Vem som helst kan ju värva spelare i dag och vem som 

helst kan bygga en organisation, säger Mikael Fahlander.

 Text: Daniel Grefve Foto: Sara Ringström

SSS
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Per-Olof EJENDAL, 
storsponsor i Leksand

ANDRA 
HOCKEY-
PAMPAR Percy NILSSON, 

hedersord förande i Malmö
Carl-Henric SVANBERG, 
stor investerare i Djurgården

Örebro tog sig upp till allsvenskan 
via kval serien.  Foto: BILDBYRÅN

”KLART ATT DET HAR KOSTAT ”KLART ATT DET HAR KOSTAT ”KLART ATT DET HAR KOSTAT PENGAR,PENGAR,PENGAR,
VI HAR HAFT EN DYR TRUPP.VI HAR HAFT EN DYR TRUPP.VI HAR HAFT EN DYR TRUPP. MEN NU MEN NU MEN NU 

 ÄR VI DÄR, SÅ DET VAR VÄRT DET. ” ÄR VI DÄR, SÅ DET VAR VÄRT DET. ” ÄR VI DÄR, SÅ DET VAR VÄRT DET. ”

Mikael Fahlander vill inte sätta 
någon tidsram för när Örebro 
ska ta klivet upp i elitserien. 
 Foto: SARA RINGSTRÖM

Sportbladets tv-satsning på 
nätet, S24.se, sänder 100 
matcher live från den glöd-
heta Hockeyallsvenskan!

Foto: JIMMY WIXTRÖM, BILDBYRÅN, AP
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■ ■ Percy Nilsson känner de flesta ishock-
eyintresserade svenskarna till. Byggherren 
från Malmö har sedan han blev ordförande 
för Malmö IF 1984 kastat in många, många 
miljoner i klubben, och många gånger beta-
lat spelarnas löner ur egen ficka då klubben 
har varit i ekonomisk kris.

Årets nykomling i allsvenskan, Örebro 
Hockey, har en liknande man.

Mikael Fahlander kom till Örebro, först 
som vice ordförande och sedan ordföran-
de, för fem år sedan när klubben var nära 
konkurs.

– Vi hade negativt eget kapital på 4,3 mil-
joner och en förskringrande kassör när jag 
kom in. Det var kaos när jag kom in. Kaos, 
säger Fahlander, som trots att han bara är 33 
år redan är en höjdare inom företagsvärl-
den.

Han är, via sitt bolag Agathon Capital, äga-
re av åtta företag. Hans pengar har varit 
ovärderliga när Örebro har byggt upp 
klubben igen, och i våras gav hans in-
sats resultat och klubben tog – via en 
dramatisk kvalserie – steget upp till 
allsvenskan.

Han vill dock inte säga hur pass myck-
et egna pengar som han har lagt ut på Öre-
bro.

– Det är inget jag går ut med offentligt, 
säger han.

Lägger in pengar varje år
Men det är ett flertal gånger som Fahlan-

der, som sedan i somras ”bara” är sports-
ligt ansvarig i klubben, har tagit pengar ur 
egen ficka för föreningen.

– Det är ofta. Dels så är det ju på 
årlig basis som jag har in en stor 
påse, så att säga. Sedan är det 
när det behövs. Det har ju 
blivit några gånger, vi 
har satsat i fyra år och 
misslyckats innan vi gick 

upp. Så det är klart att det har kostat pengar, 
vi har haft en dyr trupp. Men nu är vi där, så 
det var värt det. Men det hade varit ganska 
jobbigt om vi inte gått upp kan jag säga.

”Enorm skillnad”
Just pengar är det som ska göra att Örebro 

ska etablera sig i allsvenskan – och i fram-
tiden i elitserien.

– Ska man vara krass är det pengar, det är 
ju faktiskt det. Vem som 
helst kan ju värva 

spelare i dag och vem som helst kan byg-
ga en organisation. Det ser man ju, det är 
en enorm skillnad om man tittar på botten 
i elitserien och toppen i allsvenskan, förut-
om Leksand som är lite speciellt.
När ska ni vara uppe i elitserien?

– Vi har inte satt någon 
riktig tidsram. Man får se 
lite hur det ser ut, vi vet ju 
inte ens om det finns 
någon elitserie om några 
år. Först och främst gäller 
det för oss att etablera oss 
i allsvenskan.

Inte som Percy
En affärsman som med sina 

pengar tar upp ett lag i seriesyste-
met. Jämförelsen med Malmös Percy 
Nilsson känns oundviklig. Men Fah-

lander håller inte med om den.
– Den haltar ju ganska ordentligt.

Så du gillar inte jämförelsen?
– Nej, det gör jag inte. Dels är den 

fel. Det är helt andra nivåer. Han har 
pumpat in, vad är det? 110 miljoner? 
Det är ju rätt ordentligt. Och så bygger 
han en arena och låter dem vara där 
ganska billigt. Och så är det ju en jäv-
la skillnad att ta ett lag från division I 

till allsvenskan och från allsvenskan 
till elitserien.

Men vissa likheter ser han ändå.
– Vi kanske ser saker på sam-

ma sätt och brinner väldigt, väl-
digt mycket och är beredda att sat-
sa både tid och pengar på en för-
ening utan att egentligen kräva 
något tillbaka.
Men om tio år kanske man kan 
kalla dig nye Percy?

– Nja, kanske 20 år i så fall, 
hahaha.

Daniel Grefve



90 HOCKEYBIBELN 2009/10

Tre år i rad har Leksand miss-
lyckats att ta sig tillbaka till elit-
serien.

Nu ska nye tränaren Leif 
Strömberg se till att en fjärde 
gång inte behövs.

– Jag har lärt mig en del av att 
ha mött Leksand senaste åren 
och sett en del svagheter, säger 
Leif Strömberg, 47.

Ny tränare och nytt lag.
Leksand gör återigen en total make-

over för att hitta ett nytt recept för att lyck-
as i allsvenskan och i en eventuell kval-
serie våren 2010.

Hårdföre tränaren Leif Strömberg ska 
nu leda dalalaget och han har givetvis satt 
sin prägel på laget.

Bland annat har en del tuffa och fysiska 
spelare värvats i Tomas Kollar och Jean-
Luc Grand-Pierre samt Andreas Martin-
sen. Det ska göra ont att möta Leksand 
i vinter.

– Jag har alltid imponerats av HV71 och 
deras vana av att alltid vara först på puck-
en. Det är alltid jobbigt möta en axel i en 
närkamp och min målsättning är inte att 
spela fult eller bara tufft. Leksand ska tack-
las så att det gynnar vårt spel, säger Ström-
berg.

Klubben har också lagt mer fokus på att 
förbereda spelarna inför säsongen med 
ett nytt upplägg för försäsongsträning 
och återhämtning efter match och trän-
ing. Sport Support Center tar bokstav-
ligen pulsen på Leksands spelare och op-
timerar laget inför allsvenskan.

– Bland annat har det visat sig att en del 
spelare inte är ordentligt uppvärmda in-
för matcherna. Det rättar vi nu till, säger 
Leif Strömberg.

Ett nytt lag, en ny tränare och en ny 
sportchef i Patric Kjellberg.

Men många experter skakar på huvu-
det åt Leksand och menar att det finns en 
förlorarstämpel i klubben.

Det vill Strömberg tvätta bort.
Och han ska använda rutinen från Sö-

dertälje och Färjestad.
– Jag har mött Leksand många gång-

er och har en känsla av vad laget gjort fel. 
Bland annat tror jag att man 
måste tävla i varje match, 
i varje moment och leva 
i nuet, säger Strömberg.

Tomas Ros

I fjol blev Malmö ”Babyhawks” 
med hela Sverige. I år ska de visa 
att de är flygfärdiga.

– Vi ska bli bättre än i fjol, slår 
Victor Svensson fast.

I fjol var Malmö på väg mot en rejäl 
flopp. Lagets högbetalda spelare under-
presterade å det grövsta och laget var på 
väg mot en bottenplacering i allsvenskan.

Då kom chocken: Klubben var i ekono-
misk kris, alla löner frystes och spelarna var 
fria att byta klubb om de ville. Det gjorde 
många av lagets största stjärnor, och istäl-
let lyftes många oprövade juniorer upp i a-
laget. Paradoxalt nog visade det 
sig vara vändningen för la-
get. Helt plötsligt kom vin-
sterna. Det unga laget spe-
lade med en helt annan 
attityd än tidigare och var 
på vippen att ta sig till kval-
serien, men föll på målsnöret. 
Men den missade kvalserien till 

trots: Malmö Redhawks hade blivit ”Baby-
hawks” med hela hockeysverige och var ett 
av vinterns hetaste samtalsämnen.

– Visst, det blev lite upphaussat och 
mycket skriverier. Men man tänkte inte så 
mycket på det när man var inne i det. , säger 
19-årige Victor Svensson som gick från spel 
med J20-laget och bänknötande i a-laget till 
att bli en ordinarie allsvensk spelare.

Malmö har länge setts som ett ”köpelag”, 
men nu är många spelare egna produkter.

– Det är bara positivt. Alla som spe-
lar här älskar Malmö Redhawks och vill 
verkligen spela för Malmö Redhawks, 
säger Svensson.

I år är tanken att ”Babyhawks” ska ta näs-
ta steg. En stor del av laget är hemvävda 
egna talanger.

– Målsättningen är att vi ska bli bättre 
än i fjol. Jag tycker att vi har en bra mix av 
unga och hungriga spelare och lite äldre 
spelare som ändå är rutinerade, säger 
Victor Svensson. Daniel Grefve

BABYHAWKS 2.0BABYHAWKS 2.0
Fjolårets sensation ska visa att vingarna fungerar

NY PÅ JOBBET Leif Strömberg har svaret på hur Leksand ska 
ta sig tillbaka till elitserien.  Foto: ANDREAS BARDELL/BILDBYRÅN

FJÄRDE GÅNGEN 
GILLT – NU SKA 
LOSERSTÄMPELN 
TVÄTTAS BORT

Den 29 januari meddelade Malmö Redhawks 
att klubben har ekonomiska problem och att 
samtliga spelare är fria att bryta sina kontrakt. 
Sex spelare nappade på erbjudandet, bland 

annat Jonas Höglund. Dagen efter spe-
lade laget mot Huddinge med tio juni-

orlagsspelare, men vann ändå med 2–0. Det 
var startskottet för en framgångsrik vår, men 
laget slutade ändå åtta, en poäng efter Troja/
Ljungby som tog den sista play off-platsen.

SÅ BLEV REDHAWKS BABYHAWKS
Victor Svensson. 

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!
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HOCKEYALLSVENSKAN STOR LAGGUIDE SAMMANSTÄLLNING: JONAS GUSTAVSSON

MÅLVAKTER MÅLVAKTER

BACKAR BACKAR

FORWARDS FORWARDS

40. Cristopher HEINO-LINDBERG ?+?+?+?+ ■ 24 år, 182 cm, 85 kg
■ Var ifjol seriens statistiskt bästa målvakt både vad gällande räddningspro-
cent (93,29%) och insläppta mål per match (1,83). En toppmålvakt. 

25. Ola NILSSON ?+?+ ■ 29 år, 187 cm, 93 kg
■ Blir den rutinerade andremålvakt som Almtuna saknade ifjol. Kommer när-
mast från Arlanda men har spelat elitseriehockey med Malmö tidigare.

3. Andreas JUNGBECK ?+?+?+ ■ 26 år, 189 cm, 93 kg
■ Värvades förra sommaren för att få in muskler i försvaret och Jungbeck var 
en av AIK:s stabilaste backar ifjol. Hård, resolut och spelar med pondus. 

2. Fredrik SANDGREN ?+?+ ■ 26 år, 180 cm, 83 kg
■ Spelskicklig och offensiv back med bra uppspel som närmast kommer från 
Nybro. Kan slarva ibland och skulle behöva lite fler muskler. 

10. Richard GYNGE ?+?+?+ ■ 22 år, 185 cm, 88 kg
■ Floppade i Västerås för två år sedan men fick igång målskyttet i Oskarshamn 
ifjol. Ingen snabbskrinnare, men utnyttjar sina lägen. 

6. Rickard ROLLIN-CARLSSON ?+?+ ■ 21 år, 176 cm, 78 kg
■ Lillebror Victor försvann till Tingsryd men Rickard kör vidare i Almtuna. In-
tensiv och skridskostark forward som är bra i numerärt underläge. 

17. Fredrik CARLSSON ?+ ■ 20 år, 194 cm, 92 kg
■ Har inte gjort mål på sina två säsonger i HockeyAllsvenskan men är främst 
en stor och stark defensiv back som spelar enkelt. 

19. Jonathan SJÖLUND ?+?+ ■ 28 år, 188 cm, 91 kg
■ Saknar en del tempo i kroppen men kompenserar det med smartness och bra 
placeringsförmåga. Borde kunna ta för sig mer och ta större ansvar.

20. Daniel BÅNG ?+?+?+ ■ 22 år, 192 cm, 88 kg
■ Elitserieklubbar har visat intresse, men Bång blir kvar i AIK. En stor och tung 
ytter med fin målkänsla och imponerande genombrottförmåga. 

10. Fredrik VESTBERG ?+?+?+ ■ 26 år, 179 cm, 80 kg
■ En av seriens mest underhållande spelare med sina aviga finter och sin fina 
skridskoåkning. Gillar att göra sin gubbe innan han skjuter eller passar.

33. David ENGBLOM ?+?+ ■ 32 år, 188 cm, 95 kg
■ Gjort flest matcher i AIK genom tiderna och är navet och ledaren i laget. 
Smart defensiv center som kan vikariera som back om det behövs.

23. Andreas PAULSSON ?+?+?+ ■ 33 år, 188 cm, 87 kg
■ Valde att göra en ny satsning när Almtuna hörde av sig ifjol och det blev 
lyckat. Inte snabbast på isen, men har rutin, spelsinne och ledaregenskaper. 

6. Dick TÄRNSTRÖM ?+?+?+?+?+ ■ 34 år, 185 cm, 93 kg
■ Stjärnback som kom hem till AIK ifjol och stadgade upp hela försvaret med 
sitt lugn och sin pondus. Fick dessutom spela VM i våras och gjorde det bra.

5. Magnus SVANBERG ?+?+ ■ 21 år, 189 cm, 90 kg
■ Gjorde sin första seniorsäsong ifjol efter att ha handplockats till laget av 
Rönnqvist. En stor och stark defensiv back som kan ta flera kliv framåt. 

18. Patrik BERGSTRÖM ?+?+?+ ■ 26 år, 178 cm, 84 kg
■ Hårt arbetande spelare som hela tiden kör för fullt och banar väg för sina 
lagkamrater. Har också bra teknik och gör en hel del poäng. 

8. Joachim GELLERSTEDT ?+?+ ■ 30 år, 185 cm, 91 kg
■ Rollspelare av yppersta klass som ger allt i alla byten och som ofta lyckas 
vinna pucken i närkamper. Borde göra fler mål med tanke på alla chanser

37. Stefan JOHANSSON ?+?+ ■ 21 år, 185 cm, 85 kg
■ Värvades som oskrivet kort från Piteå ifjol men tog för sig direkt och gjorde 
en bra insats i skymundan av toppbackarna. 

22. Elias FÄLTH ?+?+ ■ 28 år, 178 cm, 81 kg
■ Har förvandlats till en hockeynomad och är i sin fjärde klubb på fyra år. Tek-
nisk och offensivt skicklig men svag och tunn defensivt. PP-specialist.

22. Mattias BECK ?+?+?+ ■ 26 år, 179 cm, 79 kg
■ En av seriens snabbaste spelare på skridskorna och gör också många mål. 
Fick ta mer ansvar över hela rinken ifjol och då sjönk poängskörden något. 

13. Jimmie KRAFT ?+?+?+ ■ 28 år, 186 cm, 90 kg
■ Lagets bästa målskytt ifjol och spelar i enlighet med sitt namn, det vill säga 
med kraft. Vass på skridskorna och har ett hårt och välplacerat skott.

92. Jonas WESTERLING ?+?+?+ ■ 27 år, 170 cm, 72 kg
■ Teknisk forward som kan vända på en femöring och hitta omöjliga passning-
ar. Gjorde en kanonsäsong ifjol och har höga krav på sig nu. 

26. Tobias BERLIN ?+ ■ 29 år, 179 cm, 87 kg
■ Gjorde tillsammans med tvillingbrorsan Tomas 139 poäng i Tierp ifjol. Hand-
plockad av Rönnqvist för bland annat den fina skridskoåkningen.

27. Tomas BERLIN ?+ ■ 29 år, 180 cm, 88 kg
■ Gjorde tillsammans med tvillingbrorsan Tomas 139 poäng i Tierp ifjol. Hand-
plockad av Rönnqvist för bland annat den fina skridskoåkningen.

31. Fredrik HOLMGREN ?+?+?+ ■ 24 år, 181 cm, 87 kg
■ Löste uppgiften som backup med bravur ifjol. Spel i 18 matcher innebar 1,95 
GAA och 92,67 %. Gör att AIK har ett av seriens bästa målvaktspar. 

30. Gusten TÖRNQVIST ?+?+?+?+ ■ 27 år, 173 cm, 81 kg
■ Vänder efter två stabila säsonger i Luleå tillbaka till Almtuna och lär bli en 
toppmålvakt i serien. Lever på sina reflexer och sin smidighet. 

4. Mikael ÖSTERBERG ?+?+ ■ 23 år, 180 cm, 78 kg
■ Kämpande spelare med stort AIK-hjärta. Inte speciellt stor till växten, men 
tvekar inte att ge sig in i tung trafik för att både ge och ta smällar.

3. Julius LARSSON ?+?+?+ ■ 24 år, 184 cm, 82 kg
■ Förvandlade en usel plusminusstatistik för två år sedan (-14) till +10 ifjol. Hö-
gerfattad allroundback med ett bra skott som får mycket förtroende.

15. Fredric KORDUNER ?+ ■ 21 år, 177 cm, 74 kg
■ Fick begränsat med istid ifjol men imponerade med sin kvickhet och teknik. 
Förväntas bli utlånad till Väsby en del den här säsongen.

7. Linus STENSSON ?+?+?+ ■ 31 år, 180 cm, 90 kg
■ Seriens fjärde bästa tekare ifjol och är en center med både defensiva och of-
fensiva egenskaper. Lojal lagspelare som dessutom levererar poäng. 

23. Jonas LIWING ?+?+?+ ■ 26 år, 178 cm, 83 kg
■ Vände hem till AIK ifjol efter fyra år i andra klubbar och växte ut till en av 
AIK:s bästa backar. Offensiv, spelskicklig och bra på rören. 

20. Johan JONSSON ?+?+?+ ■ 24 år, 189 cm, 90 kg
■ Växte ut till en defensiv gigant ifjol. Framförallt effektiv i den egna zonen, 
men är inte helt oäven med pucken och kan göra en del poäng. 

21. Christian SANDBERG ?+?+?+?+ ■ 21 år, 174 cm, 82 kg
■ Valde trots succén ifjol att teckna ett nytt kontrakt med AIK. Hjärnan i första-
kedjan med sin spelskicklighet och ettrighet. Nyckelspelare. 

11. Johan BERGGREN ?+?+ ■ 27 år, 182 cm, 80 kg
■ Tolv mål för två år sedan men bara sju mål de två senaste säsongerna. Dock 
en av seriens bästa spelare i numerärt underläge och jobbar alltid kopiöst.

79. Henrik ERIKSSON ?+?+?+ ■ 30 år, 180 cm, 81 kg
■ Rutinerad och tekningsstark center som man kan bygga en kedja kring. Bra 
både offensivt och defensivt och lär matchas med tvillingarna Ahlström. 

24. Johan ANDERSSON ?+?+?+ ■ 22 år, 180 cm, 84 kg
■ Spelade till sig rollen som förstecenter ifjol och är, trots sin ålder, en mogen 
spelare som tar ansvar åt båda håll. Har dessutom ett vasst spelsinne.  

7. Filip OLSSON ?+ ■ 18 år, 180 cm, 78 kg
■ Fick en del chanser redan ifjol och gjorde inte bort sig även om han stund-
tals fick vikariera i den ovana rollen som forward. Spelskicklig back. 

16. Rickard CARLSTEDT ?+ ■ 21 år, 187 cm, 88 kg
■ Spelade sex matcher med Almtuna ifjol men spenderade den mesta tiden i 
Arlanda. Väntas ta för sig mer och nu måste genombrottet snart komma.

19. Tobias ERICSSON ?+?+ ■ 22 år, 186 cm, 86 kg
■ Tufft spelande och checkande grovarbetare. Gjorde mycket poäng under vå-
ren ifjol och kanske kan bygga vidare på det i år. 

9. Sebastian ERIKSSON ?+?+ ■ 21 år, 174 cm, 83 kg
■ Hyllas av tränarna för sin inställning, lojalitet och stabilitet. Pålitligt två-
vägscenter som gör få misstag och som alltid gör sitt jobb. 

25. Oscar AHLSTRÖM ?+?+?+?+ ■ 22 år, 178 cm, 83 kg
■ Liten, teknisk och irrationell forward som har grym kemi med tvillingbrorsan 
Oscar. Har öst in poäng i serien under flera säsonger. 

18. Olof MÅRS ?+?+?+ ■ 28 år, 190 cm, 95 kg
■ Bildade en av seriens bästa kedjor med Håkansson och Edblom i Troja ifjol. 
Jobbar inte hårdast men är stor, tung och har näsa för mål. Klassförvärv.

45. Per SAVILAHTI-NAGANDER ?+?+?+ ■ 24 år, 195 cm, 106 kg
■ Bildade backpar med Tärnström ifjol och är en stor och tung back som rensar 
bra framför mål, men som också är skaplig på skridskorna. 

29. Mikael AARO ?+?+ ■ 28 år, 185 cm, 87 kg
■ Ingen supporterfavorit på grund av den tröga skridskoåkningen men är spel-
skicklig och passningssäker med bra skott. Växte under säsongen ifjol. 

24. Victor AHLSTRÖM ?+?+?+?+ ■ 22 år, 178 cm, 83 kg
■ Liten, teknisk och irrationell forward som har grym kemi med tvillingbrorsan 
Oscar. Har öst in poäng i serien under flera säsonger. 

14. Robert KIMBY ?+?+?+ ■ 25 år, 188 cm, 93 kg
■ Gör sin tredje sejour i Almtuna och var skadedrabbad senast han var i Uppsa-
la. Nybros poängkung från ifjol är en klasscenter när han är som bäst.

SÄSONGEN 2008/09 SÄSONGEN 2008/09

FAKTA SPELARTRUPPEN FAKTA SPELARTRUPPEN

NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

TRÄNARE

TRÄNARE

VISSTE DU...
VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

KAPTENEN

GRUNDAD 1921 (hockeysektionen).
HEMMAARENA: Johanneshov
KAPACITET: 8 422 åskådare.
HEMSIDA: www.aik.se

GRUNDAD: 1947 (hockeysektionen).
HEMMAARENA: Gränbyhallen
KAPACITET: 2 557
HEMSIDA: www.almtuna-is.com

Poäng:  ..............................94 (2)
Gjorda mål: ..................... 152 (5)
Insläppta mål: ................... 88 (1)
Power Play:................ 19,8 % (5)
Box Play: .................... 88,4 % (1)
Publiksnitt: .................. 3 185 (3)
 (Tabellplacering inom parentes)

Poäng:  ..............................78 (6)
Gjorda mål: .................... 124 (11)
Insläppta mål: ................. 105 (3)
Power Play:................ 18.3 % (7)
Box Play: .................. 80,5 % (10)
Publiksnitt: .................1 336 (13)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................24,2 år
Medellängd: ................ 182,5 cm
Medelvikt: ......................85,2 kg
Längst: .. Per S-Nagander, 195 cm
Kortast: Jonas Westerling, 170 cm
Tyngst: .....Per Savilahti-N. 106 kg
Lättast:  . Jonas Westerling, 72 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Medelålder: .....................26,4 år
Medellängd: ................ 182,9 cm
Medelvikt: ......................86,6 kg
Längst: .................Olof Mårs, 190
Kortast: Gusten Törnqvist, 173 cm
Tyngst: .............. Olof Mårs, 95 kg
Lättast:  Rickard R-Carlsson, 78 lg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Filip Olsson, b, AIK J20
Victor Ahlström, f, Huddinge
Oscar Ahlström, f, Huddinge
Richard Gynge, f, Oskarshamn
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Roger Melin, 53, andra året
Ass. Rikard Franzén, 41, tredje året

■ Rutinerade 
Roger Melin kom 
till AIK förra hös-
ten, och lyckades 
med uppdraget att 
föra AIK till Kvalserien. 
Nu ökar pressen – alla förväntar sig 
att AIK ska till Kvalserien igen. 

Jonas Rönnqvist, 36 år, andra året
Bert Robertsson, 35 år, andra året

■ Jonas Rönnqvist och Bert Ro-
bertsson kom in ifjol och 
lanserade spelidén med 
en intensiv och offen-
siv ishockey vilket förde 
Almtuna hela vägen till Play-
off. Nu väntar sig alla att duon ska 
upprepa succébedriften från ifjol.

■ ...att AIK var det lag som släppte i 
minst mål i hela HockeyAllsvenskan 
ifjol? Med 88 insläppta mål var laget 
sex mål bättre än näst bästa lag, vil-
ket var Leksand med 94 insläppta 
mål. Det var de två enda lagen
som släppte in under 100 mål.

■ Almtuna var det enda laget i Hock-
eyAllsvenskan som inte lyckades vin-
na en enda match efter övertid ifjol? 
Laget spelade åtta oavgjorda matcher 
och lyckades bara knipa extrapoäng-
en en enda gång, men då efter straf-
far (mot Bofors i februari).

■ Rykten gjorde gällande att flera 
elitserieklubbar var ute efter talang-
fulla  Huddingeduon Oscar och Vic-
tor Ahlström inför den här säsong-
en. Tvillingarna, som tillsammans le-
vererade 88 poäng förra säsongen 
och blev 14:e respektive 20:e man i 
Hockeyallsvenskans poängliga, valde 
till slut att skriva på för AIK. Eftersom 
laget hade en del problem med mål-
skyttet ifjol,är tvillingarnas ankomst 
mer än välkommen. 

■ Gusten Törnqvist och Robert Kim-
by i all ära, Olof Mårs känns som en 
ytterst spännande värvning. Han bi-
drar inte minst med de muskler som 
Almtuna stundtals saknade förra sä-
songen. Visst har Mårs i vissa kretsar 
fått ett epitet om sig som lat, men 
det lär Rönnqvist och Robertsson rå-
da bot på med sin offensiva och fart-
fyllda ishockey. 

Dick Tärnström, back, 
10 säsonger i klubben

Joachim Gellerstedt, f, 
fem säsonger i klubben

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

MÅLVAKTER MÅLVAKTER

BACKAR BACKAR

FORWARDS

FORWARDS

30. Thomas SEHLSTEDT ?+?+ ■ 26 år, 187 cm, 86 kg
■ Skulle få chansen som etta ifjol men fick då skadeproblem och missade hela 
säsongen. Ska vara skadefri nu och lär vara revanschsugen. 

30. Andro MICHEL ?+?+ ■ 19 år, 186 cm, 84 kg
■ Stor talang som ifjol vaktade målet i Skåre men som fick göra ett par elitse-
riematcher för Färjestad för två år sedan. Kan bli en sensation.

2. Maxim MATUSHKIN ?+ ■ 19 år, 178 cm, 78 kg
■ Son till Igor Matushkin som fanns i det vitryska landslag som slog Sverige i 
OS 2002. Lovande offensiv back men måste utveckla defensiven. 

6. Christian CARLSSON ?+?+ ■ 31 år, 186 cm, 96 kg
■ Veteran som spelat flest matcher i Bofors genom tiderna. Gjorde sitt första 
mål på fyra år ifjol, men är känd som en defensiv och enkelt spelande back.

28. Jimmy ANDERSSON ?+ ■ 20 år, 189 cm, 84 kg
■ Spelade tolv matcher med Björklöven ifjol men har nu fått en permanent 
plats i truppen efter en try-out. Med för att se och lära. 

9. Patrik LUNDH ?+?+?+ ■ 21 år, 179 cm, 81 kg
■ Kom till Bofors efter en misslyckad sejour i Malmö och var lagets bäste of-
fensive spelare ifjol. Bra skridskoåkare med bra teknik som levererar poäng. 

7. Johan SVEDBERG ?+?+?+ ■ 29 år, 186 cm, 88 kg
■ Bäst plusminus med +11 ifjol och är en stabil och rutinerad back som alltid 
gör sitt jobb. Får ta en roll som mentor åt alla de unga backarna i truppen. 

25. Martin THELANDER ?+?+?+ ■ 28 år, 183 cm, 84 kg
■ Tillbaka i Bofors efter tre år i andra klubbar. Bidrar inte bara med kunnande 
utan också ett stort hockeyhjärta. En krigare som ibland spelar på gränsen. 

22. Magnus ISAKSSON ?+?+ ■ 22 år, 177 cm, 82 kg
■ Blev inte den injektion som Löven hoppades ifjol. Öste in poäng i november 
och december, annars uddlös. Spelskicklig och smart spelare med potential. 

17. Linus PERSSON ?+?+?+ ■ 23 år, 180 cm, 89 kg
■ Fastklämd i både Leksand och Rögle men har hittat rätt i Bofors. Teknisk och 
kreativ spelare som fungerar både som målskytt och playmaker. Poängstark. 

37. Mattias WENNERBERG ?+?+?+ ■ 28 år, 182 cm, 87 kg
■ Drabbades av lagets kollektiva måltorka ifjol: 22 mål från året innan blev 
blott 13 mål. Hårt arbetande spelare som måste börja göra mål igen. 

33. Johan NILSSON ?+?+ ■ 22 år, 177 cm, 80 kg
■ Speedig forward med härlig potential som ännu inte har slagit igenom. Job-
bar hårt i matcherna och kanske kan den inneboende offensiven lossna nu. 

5. Nils ANDERSSON ?+ ■ 17 år, 187 cm, 80 kg
■ Lillebror till ex-Lövet Erik Andersson, nu i Linköping, och fanns ombytt i fyra 
matcher redan ifjol. Är mest med för att se och lära den här säsongen. 

8. David LIDSTRÖM ?+?+ ■ 21 år, 181 cm, 80 kg
■ Stod och stampade i Västerås och hoppades på nytändning i Bofors ifjol men 
det blev väl så där. Offensiv back som fortfarande kan ta för sig mer.

18. Niklas ZETTERSTRÖM ?+?+?+ ■ 25 år, 178 cm, 81 kg
■ Stor besvikelse ifjol. Efter fyra säsonger med 21, 11, 15 och 15 mål i Sundsvall 
blev det bara sju mål ifjol. Snabb, kvick forward som måste lyfta sig.

13. Peter WENNERSTRÖM ?+?+ ■ 20 år, 190 cm, 86 kg
■ Fick chansen i Bofors i början av förra säsongen men skickades sedan till 
Skåre. Är nu ett år bättre. Spelskicklig och strategisk center som kan växa. 

21. Martin JOHANSSON ?+?+ ■ 34 år, 182 cm, 84 kg
■ Veteran som återvände till Björklöven ifjol och tog stort ansvar på isen. Var 
dock sämst i laget med sina -11. Har de bästa åren bakom sig. 

44. Johan LARSSON ?+?+ ■ 23 år, 186 cm, 85 kg
■ Var på väg mot genombrottet för två år sedan men en fin höst mattades av 
under våren. Är efter ett år i Frankrike redo att försöka slå igenom på nytt. 

26. Joakim TÖRNQVIST ?+ ■ 19 år, 176 cm, 85 kg
■ Poängstark spelare från J20 SuperElit som visat framfötterna under försä-
songen och därför får chansen i HockeyAllsvenskan. 

19. Björn KINDAHL ?+?+ ■ 22 år, 183 cm, 80 kg
■ Spelade in sig i laget på allvar ifjol. Egen produkt som tar sin defensiva cen-
terroll på allvar och jobbar hårt i alla matcher. Tar stort ansvar.

41. Marcus LUNDBERG ?+ ■ 22 år, 184 cm, 80 kg
■ Gjorde ett bra och gediget jobb under sin debutsäsong men stördes också av 
skador. Bra arbetskapacitet och har ett underskattat skott. Kan växa. 

81. Viktor SJÖDIN ?+?+ ■ 21 år, 184 cm, 101 kg
■ Tacklings- och citatmaskin som hade en undanskymd roll ifjol men som hop-
pas på mer istid nu. Ingen snabbskrinnare men har bra tajming i tacklingarna. 

48. Fredrik ÖBERG ?+?+?+ ■ 37 år, 179 cm, 87 kg
■ Skadade handen i en underlig incident förra sommaren och var blek under 
vintern. Har stjärnpotential men måste visa det också. Vass playmaker.

31. Patrick GALBRAITH ?+?+ ■ 23 år, 188 cm, 79 kg
■ Dansk landslagsmålvakt med två VM bakom sig. Imponerade i vårens slutspel 
i Danmark där han ledde SönderJyske till mästartiteln. Spännande tillskott.

82. Micael ANDERSSON ?+?+ ■ 27 år, 178 cm, 80 kg
■ Spelade till sig förstaspaden från Fredrik ”Grizzly” Eriksson ifjol. Stabil mål-
vakt som får jobbet gjort. Bra mentor åt unge Michel. 

4. Alexander ERIKSSON ?+?+ ■ 20 år, 185 cm, 91 kg
■ Tillbaka i Björklöven efter två år med kanadensisk juniorhockey och ska nu 
göra seniordebut. Allroundback med potential som vågar använda kroppen. 

7. Fredrik ERICSON ?+?+?+ ■ 28 år, 188 cm, 90 kg
■ Ryktades vara på väg bort men skrev till slut på ett nytt kontrakt. Spelskick-
lig och offensiv allroundback. Var femma i backarnas poängliga ifjol. 

16. Jonas FLOBERG ?+?+ ■ 26 år, 178 cm, 84 kg
■ Värvades ifjol från Sundsvall som målskytt men efter tre säsonger med 15, 12 
och 15 mål blev det bara tre ifjol. Måste lyfta sig. Lever på sin fart. 

11. Tobias THERMELL ?+?+ ■ 32 år, 190 cm, 90 kg
■ Nybliven lagkapten som ifjol fick se sin poängskörd minska drastiskt. All-
roundspelare med ledaregenskaper som saknar offensiv spets. 

8. Andreas STENLING ?+?+ ■ 26 år, 185 cm, 93 kg
■ Trotjänare som inte har spelat för någon annan klubb. Har fått se sin poäng-
produktion minska under tre säsonger. Allroundback som måste lyfta sig. 

40. Peter MESSA ?+?+?+?+ ■ 28 år, 180 cm, 85 kg
■ Ryktades länge vara på väg bort men skrev till slut på ett nytt kontrakt. 
Nyckelspelare i försvaret med sina allroundkunskaper och sin pondus. 

25. Eetu QVIST ?+?+?+ ■ 26 år, 186 cm, 89 kg
■ Har bytt Oskarshamn mot Umeå. En av seriens vassaste playmakers och en 
spelare som kan höja lagets numerära överlägen. Inte oäven målskytt heller. 

18. Jacob BLOMQVIST ?+?+ ■ 22 år, 184 cm, 85 kg
■ Misslyckades med sitt provspel hos Nybro ifjol men blev istället poängkung i 
Valbo. Fina händer och speluppfattning men något långsam.  

38. Tero KOPONEN ?+?+?+ ■ 32 år, 186 cm, 90 kg
■ Har spelat i högsta finska ligan de fyra senaste åren men fått skralt med is-
tid. Beskrivs som en allroundcenter. Väntas också leverera en del poäng.

46. Tobias LINDSTRÖM ?+?+ ■ 21 år, 176 cm, 92 kg
■ Gammal lekkamrat med Patrik Lundh i Djurgården. Öste in poäng i Norge ifjol. 
Beskrivs som en poängstark högerskytt. Var ett tag på väg till AIK. 

6. Aki HEINO ?+?+?+ ■ 32 år, 180 cm, 85 kg
■ Har flera säsonger i Växjö bakom sig men spelade ifjol i danska Esbjerg. Of-
fensiv back med bra passningar och skott, men kan vara loj i defensiven. 

22. Morgan HASSEL ?+?+ ■ 20 år, 192 cm, 91 kg
■ Vann SM-guld med Brynäs juniorlag förra säsongen och spelade också 13 matcher 
på lån i Sundsvall. Tung och rejäl allroundback som kan bli en överraskning.

20. Christopher THÖRN ?+?+ ■ 23 år, 190 cm, 96 kg
■ Fick i princip hela fjolåret spolierat på grund av skador. Redo att köra igen 
och det börjar bli dags att slå igenom nu. Stark och arbetsvillig forward. 

16. Mikael ERIKSSON ?+?+ ■ 22 år, 188 cm, 90 kg
■ Effektiv hockeyarbetare och utvisningsdödare. ”Daggen” lär inte bli någon 
offensiv dynamo, men är en hemmason som köper sin roll och gör det bra.

33. Jens LEDIN ?+?+ ■ 20 år, 183 cm, 84 kg
■ Sensation under försäsongen ifjol vilket resulterade i ett kontrakt. Blygsam 
roll ifjol, men gjorde två mål i numerärt överläge i en 3-2-vinst mot AIK. 

24. Kristofer NÄSLUND ?+?+?+ ■ 33 år, 173 cm, 83 kg
■ Lade av förra våren, gjorde comeback i division två och sedermera i Bofors. 
Fyra mål på de sex första matcherna. Kvalitetsspelare med rutin. 

32. Ville VIKEVÄINEN ?+ ■ 23 år, 177 cm, 80 kg
■ Fick en sen inbjudan att träna och spela med laget. Bäste back i TV-pucken 
2001 men sedan har utvecklingen stagnerat. Spelat fyra säsonger i Asplöven. 

29. Viktor LINDGREN ?+?+?+ ■ 23 år, 177 cm, 85 kg
■ Fastnade långt ner i hierarkin i Luleå och behövde en nytändning. Högerfat-
tad och hårt arbetande forward med frän spelstil. Kan bli riktigt bra. 

23. Fredrik HÖGGREN ?+?+ ■ 24 år, 178 cm, 81 kg
■ Duracellkanin på skridskorna som jobbar stenhårt i alla lägen. Laglojal och 
nyttig spelare som dessutom levererar skapligt med poäng. 
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KAPTENEN

GRUNDAD: 1970.
HEMMAARENA: Umeå Arena.
KAPACITET: 6 000
HEMSIDA: www.bjorkloven.com

GRUNDAD: 1978.
HEMMAARENA: Nobelhallen
KAPACITET: 6 300
HEMSIDA: www.boforsik.com

Poäng:  ..............................66 (9)
Gjorda mål: ....................109 (14)
Insläppta mål: ..................118 (5)
Power Play:................. 13 % (16)
Box Play: ....................85,5 % (3)
Publiksnitt: .................. 3 073 (4)
 (Tabellplacering inom parentes)

Poäng:  ............................ 62 (10)
Gjorda mål: ..................... 125 (9)
Insläppta mål: ................145 (10)
Power Play:.............. 16,4 % (10)
Box Play: ...................77,6 % (13)
Publiksnitt: .................1 693 (10)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................25,0 år
Medellängd: ................ 182,7 cm
Medelvikt: ......................85,8 kg
Längst: Christopher Thörn, 190 cm
Kortast: Joakim Törnqvist, 176 cm
Tyngst: ..Christopher Thörn, 96 kg
Lättast:  Maxim Matushkin, 78 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Medelålder: ..................... 24,1 år
Medellängd: ................... 183 cm
Medelvikt: .......................86,1 kg
Längst: ...Morgan Hassel, 192 cm
Kortast: Kristofer Näslund, 173 cm
Tyngst: ........ Viktor Sjödin, 101 kg
Lättast:  ..............4 spelare, 80 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Patrick Galbraith, mv, Sönderjyske
Alexander Eriksson, b, Brampton 
Aki Heino, b, Esbjerg
Nils Andersson, b, Björklöven J20
Ville Vikeväinen, b, Asplöven
Eetu Qvist, c, Oskarshamn
Tero Koponen, c, Lukko
Viktor Lindgren, f, Luleå
Christoffer Forssén, f, Björkl. J20
Jimmy Andersson, f, Björkl. J20
Joakim Törnqvist, f, Björkl. J20
Uppgifter från: eliteprospects.com 

Andro Michel, mv, Färjestad (lån)
Martin Thelander, b, Herlev
Morgan Hassel, b, Brynäs J20
Johan Larsson, b, Briancon
Tobias Lindström, f, Lörenskog
Jacob Blomqvist, f, Valbo
P. Wennerström, f, Färjestad (lån)
 Uppgifter från: eliteprospects.com

Kari Eloranta, 53 år, första året
Peter Andersson, 47 år, andra året

■ Joakim Fagervall fick sparken 
under säsongen ifjol och sedan fick 
också sportchefen 
Mikael Anders-
son lämna. Nu 
satsar Björk-
löven finskt: 
Kari Eloranta, 
närmast från Mora, ska göra Löven 
vinnande igen. 

Sam Hallam, 30 år, andra året
Michael Heiche, 37 år, första året

■ Efter att Magnus Ar-
vedson fått sparken ifjol 
fick Sam Hallam ta över 
ansvaret och då börja-
de laget också spela bätt-
re. Nu får Hallam, som är seriens 
yngsta tränare, chansen att job-
ba med laget från start vilket känns 
spännande.

■ … att Björklöven var sämst av 
alla lag i numerärt överläge förra sä-
songen? Det blev bara 30 mål på 
45 omgångar – det vill säga två mål 
var tredje match. Procentuellt hade 
Björklöven under 13 % i effektivitet.

■ … att Bofors tillsammans med 
Huddinge var det lag som vann 
flest matcher efter övertid ifjol? Fy-
ra gånger avgjorde Bofors en match 
på övertid. Laget spelade totalt nio 
oavgjorda matcher.

■ Björklöven hade problem med 
målskyttet ifjol. Inte minst spelet i 
numerärt överläge var under all kri-
tik. Men nu har klubben värvat finske 
centern Eetu Qvist från Oskarshamn, 
och därmed får man in en playmaker 
av yppersta klass. Qvist har fin blick 
för spelet, är van vid att spela myck-
et i numerärt överläge och kommer 
säkerligen att trivas i den finska kolo-
ni som nu bildats i Umeå.

■ Efter tre säsonger på annan ort 
är Martin Thelander tillbaka i Bofors 
och han gör ett redan bra försvar än-
nu bättre. Tillsammans med Messa, 
Ericson och Carlsson kan Bofors nu 
lansera ett ytterst meriterat försvar, 
som dessutom kan kryddas med fina 
talanger i Lidström och Hassel. The-
lander är en bra allroundback med 
stort hjärta som kommer att leverera 
både offensivt och defensivt.

Ännu inte utsedd.

Tobias Thermell, c, 
elva säsonger i klubben
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?+?+?+?+?+  =  Landslagsklass ?+?+?+?+  = Elitserieklass ?+?+?+  = Bra allsvensk-klass ?+?+  = Allsvensk-klass ?+  = Oprövad.

Gusten Törnqvist, mv, Luleå
Ola Nilsson, mv, Arlanda
Fredrik Sandgren, b, Nybro
Elias Fälth, b, Västerås
Olof Mårs, f, Troja-Ljungby
Robert Kimby, c, Nybro
Tomas Berlin, f, Tierp
Tobias Berlin, f, Tierp
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

KAPTENEN

VISSTE DU...

Christian Sandberg.

Peter Messa.
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ar. Gjorde en kanonsäsong ifjol och har höga krav på sig nu.  (Tabellplacering inom parentes)

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

 (Tabellplacering inom parentes)

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

AIK ALMTUNA BJÖRKLÖVEN BOFORS
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31. Markus SVENSSON ?+?+ ■ 25 år, 185 cm, 91 kg
■ Atletisk och vig målvakt som tog över förstaspaden efter att Henrik Karlsson 
försvunnit i våras. Svajig karriär men ska hitta stabiliteten nu.

3. Robin WEIHAGER ?+?+ ■ 21 år, 188 cm, 93 kg
■ Försvann till norska Sparta under den ekonomiska turbulensen men kom till-
baka i våras. Väntar på genombrottet. Bra skott men valpig i defensiven.

10. Robin NILSSON-ALVAREZ ?+?+ ■ 22 år, 187 cm, 88 kg
■ Fick en tändning av den ekonomiska turbulensen ifjol. Sex poäng på de 35 
första matcherna, tolv poäng på de tio sista matcherna. Slitstark och fysisk. 

28. Daniel CASSELSTÅHL ?+?+?+ ■ 37 år, 175 cm, 88 kg
■ Ingen fysiskt stor spelare men har ett stort hjärta och en härlig inställning 
som smittar av sig. Ledargestalt med rutin och hyfsad offensiv. 

20. Marcus OLSSON ?+?+ ■ 22 år, 188 cm, 90 kg
■ Laglojal och stabil center som är ansvarsfull defensivt. Kan även spela ytter 
och gjorde nio poäng på de tio sista matcherna ifjol. 

44. Nichlas HARDT ?+?+?+ ■ 21 år, 180 cm, 83 kg
■ Växte in i kostymen ifjol och var riktigt bra i slutet av säsongen. Intensiv 
skridskoåkare som levererar poäng. Kan säkert växla upp ytterligare någon klass.

7. Jesper DAMGAARD ?+?+?+ ■ 34 år, 187 cm, 94 kg
■ Dansk veteran som är en stöttespelare och mentor för de yngre. Högerskytt 
som bidrar både offensivt och defensivt. Gör sällan en dålig match. 

17. Lucas SANDSTRÖM ?+?+ ■ 19 år, 176 cm, 81 kg
■ Farbror är legenden Tomas Sandström och likheterna i spelstilen finns, hu-
möret och målsinnet finns där.  Hoppas på mer istid än han fick i Mora. 

55. Teemu KESÄ ?+?+?+ ■ 28 år, 185 cm, 96 kg
■ Fysisk back som drog på sig 153 utvisningsminuter i danska Odense ifjol. Hö-
gerskytt har imponerat på försäsongen. Ska göra Malmö tuffare. 

27. Carl SÖDERBERG ?+?+?+?+?+ ■ 23 år, 191 cm, 95 kg
■ Seriens största fixstjärna som fortsätter vara Malmö trogen. Spelade i lands-
laget ifjol och är en kreativ center med bra teknik som öser in poäng. 

67. Victor ÖHMAN ?+?+ ■ 17 år, 185 cm, 86 kg
■ Supertalang som fick chansen i förstakedjan med Carl Söderberg och Nichlas 
Hardt efter den ekonomiska krisen ifjol. Bra fart och gillar att utmana. 

86. Tomas WALLGREN ?+?+ ■ 23 år, 184 cm, 84 kg
■ Inte fått ut allt sitt kunnande i Malmö. Haft begränsad roll i fjärdekedjan och 
lär bli samma visa nu. Frän allroundspelare med okej offensiv. 

35. Jani HURME ?+?+?+ ■ 34 år, 183 cm, 90 kg
■ Missade hela förra säsongen på grund av en ryggskada men är redo för co-
meback nu. Har tonvis med rutin och bra reflexer, men kan spela ojämnt.

4. Niklas ARELL ?+ ■ 18 år, 186 cm, 96 kg
■ Fick chansen när många spelare lämnade klubben i våras och gjorde det okej 
när han väl fick speltid. Allroundkunnig defensiv back med spelsinne. 

13. Morten GREEN ?+?+?+?+ ■ 28 år, 183 cm, 87 kg
■ Klassvärvning från Leksand som kan spela både center och ytter. Bra driv i 
skridskoåkningen, fin teknik, ett rappt skott och vågar bryta mönster. 

39. Anton BLOMQVIST ?+?+ ■ 19 år, 194 cm, 86 kg
■ Fick förtroende när Göran Karlström tog över i våras och tog för sig ordent-
ligt. Gillar att spela fysiskt och kan mycket väl blomma ut på allvar. 

24. Tomas LARSSON ?+?+ ■ 21 år, 185 cm, 92 kg
■ Lånades ifjol in från Skellefteå. Ingen stor skridskoåkare men har fin inställ-
ning och gillar att spela fysiskt, stångas framför mål och munhuggas. 

59. Victor SVENSSON ?+ ■ 19 år, 176 cm, 72 kg
■ Lovande talang som lever på sin fart och teknik. Gjorde rikligt med poäng i 
juniorlaget ifjol men kan få svårt att få kvalitativ istid nu. 

8. Patrik HERSLEY ?+?+ ■ 23 år, 191 cm, 95 kg
■ Misslyckades med NHL-drömmarna (mest spel i ECHL) och är tillbaka i svensk 
ishockey. Högerskytt med bra skott men något trög i skridskoåkningen. 

19. Kim STAAL ?+?+?+?+ ■ 31 år, 182 cm, 87 kg
■ HV-värvning som missade förra hösten på grund av en axelskada men som 
gjorde comeback i våras. Klasspelare som ska bidra med rutin, energi och poäng. 

42. Jan URBAS ?+?+ ■ 20 år, 191 cm, 88 kg
■ Fick begränsat med speltid ifjol men öste in mål i början av försäsongen. Slo-
venen är stor, intensiv och har en bra arbetskapacitet. Kan slå igenom nu.

71. Fredrik ERIKSSON ?+?+?+?+ ■ 26 år, 183 cm, 87 kg
■ Poängstark forward som skolades om till back ifjol och där blir han kvar. Fyl-
ler gärna på offensivt och är en bra playmaker. Nyutnämnd lagkapten. 

33. Sasha TREILLE ?+?+ ■ 21 år, 196 cm, 95 kg
■ Platsade inte i Färjestad ifjol och blev utlånad till tre klubbar: Nybro, Bofors 
och Malmö. Stor och tung power forward som kan bli en överraskning. 
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GRUNDAD: 1972.
HEMMAARENA: Malmö Arena
KAPACITET: 13 700
HEMSIDA: www.mifredhawks.com

Poäng:  ..............................72 (8)
Gjorda mål: ..................... 145 (6)
Insläppta mål: ................. 108 (4)
Power Play:.................... 19,8 (6)
Box Play: ........................83,3 (6)
Publiksnitt: ................... 5 916 (1)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................23,8 år
Medellängd: ................ 185,2 cm
Medelvikt: ......................88,3 kg
Längst: .......Sacha Treille, 196 cm
Kortast: Daniel Casselståhl, 175 cm
Tyngst: ...........Teemu Kesä, 96 kg
Lättast:  ... Victor Svensson, 72 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Alexander Bengtsson, mv, J20
Teemu Kesä, b, Odense
Patrik Hersley, b, Reading Royals
Robin Weihager, b, Sparta
Anton Blomqvist, b, Malmö J20
Niklas Arell, b, Malmö J20
Kim Staal, f, HV 71
Morten Green, c, Leksand
Victor Öhman, f, Malmö J20
Sacha Treille, f, Färjestad
Lucas Sandström, f, Mora
Victor Svensson, f, Malmö J20
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Göran Karlström, 49 år, andra året
Robert Olsson, 32 år, andra året

■ Göran ”Kalis” Karlström och 
Robert Olsson kom in som 
tränare i Malmö i och 
med den ekonomis-
ka turbulensen i vå-
ras. Gjorde ett kanon-
jobb då, och har höga förväntning-
ar på sig nu. 

■ …Malmö tillsammans med AIK 
var det lag som släppte in minst mål 
i numerärt överläge förra säsong-
en? Malmö och AIK släppte ”bara” 
in två mål när de spelade i nume-
rärt överläge. 

■ I Morten Green har Malmö vär-
vat en riktigt bra spetsspelare. Anfal-
laren, som kan gå som både center 
och ytter och han kommer säkerli-
gen att må bra av att få en större roll 
i Malmö jämfört med den han hade i 
Leksand. Dessutom väntar sig Mal-
mö att Green ska hitta bra kemi med 
värvade landsmannen Kim Staal – 
det kan bli riktigt bra. 

Fredrik Eriksson, b, 
tredje säsongen i klubben
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30. Joacim ERIKSSON ?+?+ ■ 19 år, 187 cm, 85 kg
■ Talang som hamnde i skuggan av Jacob Markström i Brynäs. Strålande när 
Brynäs vann SM-guld med juniorerna i våras. Stor, rörlig med bra reflexer.

3. Oliver EKMAN-LARSSON ?+?+?+?+ ■ 18 år, 187 cm, 80 kg
■ Bara 18 år men ändå utsedd till assisterande lagkapten. Bäst i serien med +44 
ifjol, trots att det var debutsäsongen. Bra spelsinne och skridskoåkare. 

9. Johan HÄGGLUND ?+?+?+ ■ 27 år, 189 cm, 91 kg
■ Defensivt skicklig center som är bra i tekningscirkeln. Bildar jobbig kedja 
med Johan Eneqvist och Jesper Ollas. Hög arbetskapacitet. Lagspelare. 

16. Petter ULLMAN ?+?+ ■ 22 år, 183 cm, 86 kg
■ Haft massor av skadeproblem under flera år, ifjol var det en trasig axel som 
ställde till det. Har stort hockeyhjärta och spelar gärna aggressivt. 

20. Marcus WEINSTOCK ?+?+ ■ 25 år, 184 cm, 90 kg
■ Tekniker med bra balans samt puckkontroll och som själv kan underhålla ett 
försvar. Föll offer för konkurrensen ifjol och lånades ut till Huddinge. 

27. Patrik CARLSSON ?+?+?+ ■ 21 år, 179 cm, 83 kg
■ Liten kvick forward som blivit bättre för varje år i Växjö. Ska nu spela center 
och bidrar med fart, kreativitet och ett bra och pricksäkert skott. 

12. Stefan LASSEN ?+?+?+ ■ 23 år, 190 cm, 83 kg
■ Dansk landslagsback som vunnit danska mästerskapet de två senaste åren. 
Stabil defensivt inriktad back som gärna spelar fysiskt. Gör en del poäng.

14. Jesper OLLAS ?+?+?+ ■ 25 år, 183 cm, 92 kg
■ Den offensiva tredjelänken i brunkarkedjan med Johan Hägglund och Johan 
Eneqvist. Stort Leksandshjärta och krigar alltid för lagets bästa.

29. Kimmo LOTVONEN ?+?+?+?+ ■ 33 år, 195 cm, 103 kg
■ Senaste sejouren i Leksand var präglad av skador. Har gjort tre säsonger i 
Timrå sedan dess och bidrar med stabilitet, rutin och fysik. 

22. Markus PERSSON ?+?+ ■ 20 år, 189 cm, 89 kg
■ Utlånad till Mariestad ifjol och blommade där ut till en offensiv spetsspelare. 
Vass playmaker som vågar hålla i pucken. Har genombrottspotential nu. 

33. David ÅSLIN ?+ ■ 20 år, 183 cm, 84 kg
■ Morafödd talang som kom in i Kvalserien i våras och gjorde bra ifrån sig. 
Aggressiv poängmakare i juniorlaget men får kämpa för istid nu.

47. Johan ENEQVIST ?+?+ ■ 27 år, 184 cm, 90 kg
■ Aggressiv och laglojal spelare med stort Leksandshjärta som är effektiv i nu-
merärt underläge. Ger och tar smällar samt retar upp motståndare. 

44. Timo LEINONEN ?+?+?+?+ ■ 33 år, 181 cm, 90 kg
■ Efter tre år i Danmark tillbaka i Sverige. Tidigare gjort fyra säsonger i Os-
karshamn. Var danska ligans mest värdefulle spelare ifjol. Tilltänkt etta.

10. Pelle PRESTBERG ?+?+?+?+ ■ 34 år, 178 cm, 78 kg
■ Veteran med fin näsa för mål som levde upp till förväntningarna ifjol. Snack-
ar mycket på rinken och retar upp motståndare. Lagkapten och stor profil. 

23. Kenny KÄLLSTRÖM ?+ ■ 20 år, 191 cm, 85 kg
■ Fick begränsat med speltid ifjol och det blir lika tufft att få speltid i år. Stor 
back med bra räckvidd som har offensiven som adelsmärke. 

25. Thomas RHODIN ?+?+?+?+ ■  38 år, 181 cm, 85 kg
■ Superveteranback som egentligen skulle spela i Skåre men som kom till Leksand 
istället. Spelskicklig, offensiv och har ett vasst skott. Klassförvärv. 

21. Eric JOHANSSON ?+?+?+?+ ■ 27 år, 183 cm, 85 kg
■ Svenskkanadensare som ifjol fick utrymme för offensiven efter att ha blivit 
rollspelare i Elitserien. Bra arbetskapacitet, fina handleder. Nyckelspelare.

32. Jens BERGENSTRÖM ?+?+?+ ■ 28 år, 185 cm, 93 kg
■ Rivig forward som levererar mycket poäng i grundserier för att sedan för-
svinna i viktiga matcher. Bra balans, genombrottsförmåga och målkänsla. 

15. Jan HUOKKO ?+?+?+?+ ■ 35 år, 180 cm, 85 kg
■ Veteran med stenhårt skott som ifjol var mentor åt Ekman-Larsson. Spets-
kompetens i power play. Bidrar med rutin, smartness och bra passningar.

19. Peter NORDSTRÖM ?+?+?+?+ ■ 35 år, 187 cm, 88 kg
■ Superveteran som var bländade i vårens slutspel med Färjestad. Effektiv två-
vägsspelare med massor av rutin. Brottats med skador de senaste åren.

28. Tomas KOLLAR ?+?+?+?+ ■ 27 år, 188 cm, 95 kg
■ Följer tränaren Leif Strömberg från Södertälje. Hårt arbetande ytter och vär-
defull rollspelare. River och sliter, men ska också kunna göra poäng.

43. Jean-Luc GRAND-PIERRE ?+?+?+ ■ 32 år, 191 cm, 96 kg
■ Värvades sent under sommaren från tyska Duisburg. Fysisk back som drar på 
sig många utvisningsminuter. Har gjort 269 NHL-matcher. 

24. Andreas MARTINSEN ?+?+ ■ 19 år, 190 cm, 93 kg
■ Lovande norsk power forward som beröms för sin inställning och sin fysik. 
Saknar rutin, men kan bli en trevlig överraskning. Stor potential. 
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GRUNDAD: 1938 (hockeysektionen).
HEMMAARENA: Ejendals Arena
KAPACITET: 7 650
HEMSIDA: www.leksandsif.se

Poäng:  .............................101 (1)
Gjorda mål: ......................216 (1)
Insläppta mål: ...................94 (2)
Power Play:.................27,7 % (2)
Box Play: ....................83,8 % (5)
Publiksnitt: .................. 5 300 (2)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................24,9 år
Medellängd: ................ 184,8 cm
Medelvikt: ...................... 86,7 kg
Längst: Kimmo Lotvonen, 195 cm
Kortast: .. Pelle Prestberg, 178 cm
Tyngst: . Kimmo Lotvonen, 103 kg
Lättast:  .....Pelle Prestberg, 78 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Timo Leinonen, mv, Herning
Joacim Eriksson, mv, Brynäs J20
Erik Hanses, mv, Leksand J20
Stefan Lassen, b, Herning
Kimmo Lotvonen, b, Timrå
Jonas Knutsson, b, Leksand J20
Jean-Luc Grand-Pierre, Duisburg
Patrik Carlsson, f, Växjö
Andreas Martinsen, f, Lillehammer
Tomas Kollar, f, Södertälje
Peter Nordström, f, Färjestad
David Åslin, f, Leksand J20
Thomas Rhodin, f, Färjestad
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Leif Strömberg, 47 år, första året
Christer Olsson, 39 år, första året

■ Leif Strömberg räddade Söder-
tälje i Kvalserien i våras, och 
är nu ny tränare i Lek-
sand. Det tuffa uppdra-
get är givet: Leksand 
ska till Elitserien. Christer 
Olsson, som hoppade in som hu-
vudtränare i Kvalserien, blir assis-
terande tränare.  

■ … att Leksand både gjorde flest 
mål och skrapade ihop flest poäng i 
HockeyAllsvenskan ifjol? Laget gjor-
de flest mål med 216 fullträffar, och 
man var det enda laget som mäkta-
de med över 200 mål. Man var ock-
så det enda laget som spelade in 
över 100 poäng under säsongen. 

■ Han har inte framtiden för sig, 
men Peter Nordström, 34, bidrar med 
massor rutin och vinnarmentalitet till 
Leksand. Han är främst en spelare 
som ska leverera stabilitet och kun-
nande när kampen om elitserieplat-
serna ska avgöras framåt våren.

Pelle Prestberg, f, 
andra säsongen i klubben
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HOCKEYALLSVENSKAN STOR LAGGUIDE SAMMANSTÄLLNING: JONAS GUSTAVSSON
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1. Jesper ENGELIN ?+ ■ 20 år, 175 cm, 74 kg
■ Oprövad målvakt som vaktade buren i Arboga i division ett ifjol. Liten, smidig 
och kvick burväktare som har framtiden för sig. 

31. Pontus HANSSON ?+?+ ■ 21 år, 190 cm, 86 kg
■ Handplockad av Jens Gustavsson som arbetat med honom i Frölunda. Kom-
mer närmast från Karlskrona. Stor målvakt med fin vinnarskalle. 

29. Johan BURLIN ?+?+ ■ 20 år, 190 cm, 86 kg
■ Ombytt i 31 matcher med Skellefteå ifjol men skralt med speltid. Högerfattad 
back med fin fysik som främst är en tillgång i defensiven. Fin potential.  

7. Johan SVENSSON ?+ ■ 20 år, 183 cm, 87 kg
■ Bror till förre Nyköpings– och Boforsspelaren Magnus Svensson. Högerskytt 
som spelade juniorhockey i Luleå ifjol. 

16. Per FERNHALL ?+?+ ■ 29 år, 188 cm, 93 kg
■ En av de mest underskattade spelarna i serien. Stor, tung, vinner alla när-
kamper och har en fantastisk arbetskapacitet. Dessutom poängplockare. 

27. Jens KARLSSON ?+?+?+ ■ 26 år, 190 cm, 92 kg
■ Comeback i Borås ifjol men kom inte upp i den form han hade innan han stack 
till Danmark. Rivig före detta stortalang som är som bäst när han är tjurig. 

4. Mats HANSSON ?+?+?+?+ ■ 26 år, 181 cm, 81 kg
■ Viktigaste backen i försvaret som överöses med istid i alla spelformer. All-
roundback som fungerar i alla spelformer. Spelar med mycket smartness. 

9. Anders ERIKSSON ?+?+ ■ 24 år, 183 cm, 93 kg
■ Ett av seriens stora mysterium. Briljant och elitserieaktuell för två år sedan, 
en skugga av sig själv ifjol. Offensiv spelare som måste hitta tillbaka. 

20. Robin KARLSSON ?+?+ ■ 20 år, 188 cm, 91 kg
■ Defensivt inriktad back som var ombytt i 20 matcher med HV 71 ifjol och som 
också spelade två matcher med Mariestad. Har fin placeringsförmåga. 

22. Alexander BERGSTRÖM ?+?+?+ ■ 23 år, 189 cm, 81 kg
■ Allroundkunnig och pålitlig spelare med bra teknik och fint spelsinne. Spela-
de ytter i Oskarshamn men går som center nu. Kan blomma ut. 

75. Mattias REMSTAM ?+?+?+?+ ■ 34 år, 187 cm, 97 kg
■ Blev precis den ledargestalt som Borås hoppades på när han kom in ifjol. Off-
rar sig för laget, tar obekväma vägar mot mål och vågar gå i bräschen. 

30. Jonathan SÄÄF ?+ ■ 18 år, 192 cm, 94 kg
■ Spelade både juniorhockey i USA och Borås förra säsongen men är mest med 
för att se och lära nu. Har fin fysik. 

2. Jens HELLGREN ?+?+ ■ 20 år, 191 cm, 85 kg
■ Hade det trögt ifjol precis som hela Borås men spelade upp sig på slutet. 
Hyfsad puckkontroll och bra räckvidd och kan mycket väl kliva fram mer i år. 

3. Rasmus ERICSSON ?+?+ ■ 26 år, 188 cm, 98 kg
■ Stabil och stark allroundcenter som ofta ligger rätt i banan, både offensivt 
och defensivt. Bror till Elfsborgsmittfältaren Martin Ericsson.

14. Daniel WÅGSTRÖM ?+?+ ■ 31 år, 176 cm, 79 kg
■ Veteran som gjort 139 elitseriematcher som forward men som nu är offensiv 
back. Öste in poäng i Örebro ifjol. Tillför värdefull rutin och spelskicklighet. 

18. Pontus GUNBERG ?+ ■ 21 år, 188 cm, 81 kg
■ Högerskytt som har haft Jens Gustavsson som tränare i Frölunda. Spelade i 
division ett ifjol och kan vara redo för större uppgifter nu. 

28. Kristian LUUKKONEN ?+ ■ 19 år, 174 cm, 75 kg
■ Talang som fick chansen i tio matcher ifjol och som snittade en poäng per 
match i juniorserien. Mest med för att se och lära nu. 

6. Simon GUNNELID ?+ ■ 20 år, 184 cm, 88 kg
■ Lånades in från Frölunda för två år sedan då Borås hade stora skadeproblem 
och gjorde okej ifrån sig då. Stark och rejäl back med styrkan i defensiven. 

12. Mikael HULTQVIST ?+?+ ■ 31 år, 184 cm, 92 kg
■ Kan inte beskyllas för att ha bra teknik eller ett fint målsinne, men är en 
kämpe som alltid ger allt. Ett föredöme som lagkapten. Vägrar lägga av.

25. Emil BEJMO ?+ ■ 19 år, 180 cm, 77 kg
■ Snabbskrinnande talang som efter tio poänglösa matcher i Bofors skickades 
till Skåre ifjol. Gör ett nytt försök nu. Kan bryta mönster. 

26. Joakim PERSSON ?+?+ ■ 28 år, 187 cm, 88 kg
■ Hade pappa Gunnar Persson som tränare ifjol. Spelskicklig, lojal och stabil 
back som kommer att få ta en hel del ansvar i den unga backbesättningen. 

24. Erik ANDERSSON ?+?+?+?+ ■ 22 år, 182 cm, 84 kg
■ Har tre skadedrabbade säsonger nu och behöver en nytändning. Stabil all-
roundcenter som är riktigt bra defensivt men som även kan leverera offensivt.
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GRUNDAD: 1969.
HEMMAARENA: Borås ishall 
KAPACITET: 3 860 åskådare
HEMSIDA: www.borashockey.se 

Poäng:  ............................. 61 (11)
Gjorda mål: ..................... 125 (9)
Insläppta mål: ................. 138 (9)
Power Play:................ 15,1% (12)
Box Play: .................... 85,7% (2)
Publiksnitt: .................1 471 (12)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................23,3 år
Medellängd: ................ 185,2 cm
Medelvikt: .......................87,0 kg
Längst: .... Jonathan Sääf, 192 cm
Kortast: Daniel Wågström, 176 cm
Tyngst: ...Rasmus Ericsson, 98 kg
Lättast:  ...........Emil Bejmo, 77 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Pontus Hansson, mv, Karlskrona
Johan Burlin, b, Skellefteå J20
Robin Karlsson, b, HV 71
Johan Svensson, b, Luleå J20
Daniel Wågström, b, Örebro
Erik Andersson, c, Timrå
Alexander Bergström, c, Oskarsh.
Rasmus Ericsson, c, AIK
Pontus Gunberg, f, Ulricehamn
Emil Bejmo, f, Skåre
Kristian Luukkonen, f, Borås J20
Simon Gunnelid, b, Tingsryd

Jens Gustavsson, 35 år, första 
året
Johan Benker, 41 år, tredje året

■ Att Frölundas juniortränare Jens 
Gustavsson tar över Borås starta-
de spekulationer om att Borås allt-
mer blir ett farmarlag till Frölunda, 
men så är det inte alls. I alla fall in-
te enligt Gustavsson själv, som gör 
detta för att ta nästa steg i tränar-
karriären.

■ …att Boråscentern Lenny Dower 
var den spelare som gjorde flest mål i 
numerärt underläge förra säsongen? 
Dower – som inte spelar i Borås i år – 
nätade tre gånger i den spelformen. 

■ Han må vara skadedrabbad men 
hel och frisk är Erik Andersson en rik-
tigt vass hockeyspelare. Det har han 
visat flera gånger om, både i Tim-
rå och Björklöven. Andersson, som 
lär få rollen som förstecenter i Borås, 
är bra i tekningscirkeln, har en rug-
gig arbetskapacitet och läser spelet 
på ett bra sätt.

Mikael Hultqvist, f, sju 
säsonger i klubben
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1. Lars JOHANSSON ?+?+ ■ 22 år, 183 cm, 83 kg
■ Var på väg till Bofors men stannade när han fick löfte om förstaspaden. Re-
flexsnabb målvakt som saknar rutin. Kan växa med förtroendet. 

2. Robin GARTNER ?+?+ ■ 20 år, 180 cm, 80 kg
■ Har under två år i Oskarshamn etablerat sig på den här nivån. Stördes av en 
hjärnskakning ifjol. Allroundback med bra skridskoåkning och spelsinne. 

10. Viktor ENMALM ?+ ■ 20 år, 186 cm, 90 kg
■ Tidigare Leksandsjunior som passar in i Moras nya unga svenska profil. Har 
potential men kan inte vänta sig någon stor roll.

31. Patrik EKLUND ?+?+ ■ 18 år, 180 cm, 70 kg
■ Inleder säsongen på skadelistan med en handskada som han ådrog sig förra 
säsongen. Fick ifjol beröm för sin mognad och spelintelligens.

19. Markus ERIKSSON ?+?+?+ ■ 33 år, 174 cm, 85 kg
■ Moraveteran som gör sin elfte säsong i klubben. Högerskytt som leder med 
exempel. Har bra arbetskapacitet och levererar fortfarande bra med poäng. 

78. Mikael SIMONS ?+?+?+ ■ 31 år, 189 cm, 95 kg
■ Ingen spektakulär spelare men har Morahjärta och bidrar med stabilitet och 
identitet. Bra tekare och utvisningsdödare men levererar även poäng.

23. Viktor AMNÉR ?+?+ ■ 20 år, 178 cm, 77 kg
■ Imponerade under sin debutsäsong ifjol men det finns mer att ta av. Ingen 
defensiv bjässe utan lever på sin smartness, rörlighet och skridskoåkning. 

13. Daniel VIKSTEN ?+?+?+ ■ 19 år, 179 cm, 77 kg
■ Sensation ifjol och var seriens bästa junior poängmässigt med sina 20 mål 
och 44 poäng. Liten och kreativ forward med ett rappt skott. 

54. Markus LILJA ?+?+ ■ 26 år, 184 cm, 85 kg
■ Allroundback som får ta stort ansvar med tanke på orutinen i försvaret. Sta-
bil och lugn spelare som gör få misstag. Bra breddspelare. 

26. Jens JAKOBS ?+?+ ■ 24 år, 175 cm, 76 kg
■ 40 poäng för två år sedan i Nyköping förvandlades till 18 poäng i Mora ifjol. 
Avig och kreativ forward som kan betydligt bättre. Bra spelsinne. 

30. Daniel HANSEN ?+ ■ 20 år, 184 cm, 78 kg
■ Får chansen efter två bra säsonger i juniorlaget. Utsågs till TV-puckens bästa 
målvakt 2006 då hann vann med Värmland. Ska se och lära. 

14. Mattias EKHOLM ?+?+ ■ 19 år, 192 cm, 88 kg
■ Stor talang som draftades av Nashville i somras. Fin fysik, följsam i försvars-
spelet och har bra puckkontroll. Kan växa ut till en toppback redan i år. 

11. Tony LAGERSTRÖM ?+?+ ■ 21 år, 187 cm, 88 kg
■ Halvtrög på skridskorna men uppväger det med positionsspel, slit, balans 
och puckkontroll. Kan spela både center och ytter. Bra rollspelare.

33. Mikael OWILLI ?+?+ ■ 20 år, 192 cm, 94 kg
■ Spelade till sig ett kontrakt efter en try-out. Spelade ifjol juniorhockey i USA. 
Stor, tung och fysisk back som måste förbättra skridskoåkningen. 

20. Alexander HILMERSON ?+ ■ 18 år, 185 cm, 82 kg
■ Åkte in med huvudet före i sargen mitt under säsongen ifjol och missade hela 
våren med en hjärnskakning. Lovande talang som är revanschsugen nu. 

95. Håkan BOGG ?+?+?+ ■ 33 år, 180 cm, 90 kg
■ Klassvärvning för Mora då han har hjärta för klubben och dessutom har flera 
år kvar i kroppen. Kan användas i flera spelformer. Nyckelspelare. 

29. Greger ARTURSSON ?+?+?+?+ ■ 37 ÅR, 175 CM, 85 KG
■ En av seriens bästa backar och är navet och ledaren i Mora. Tar stort ansvar 
och levererar både offensivt och defensivt. Nyckelspelare nummer ett. 

16. Martin JOHANSSON ?+?+?+ ■ 21 år, 181 cm, 85 kg
■ Lyckades inte ta en fast plats i Färjestad och lånades ut till Mora där han nu 
blir kvar. Har en hög arbetskapacitet och en underskattad offensiv. 

32. Johan PERSSON ?+ ■ 19 år, 182 cm, 88 kg
■ Poängkung i juniorlaget ifjol och Mora hoppas på ett genombrott likt Daniel 
Viksten hade ifjol. Högerskytt, kraftfull, teknisk och skridskoskicklig.

90. Daniel DESPOTOVIC ?+ ■ 19 år, 188 cm, 85 kg
■ Fick sparsamt med istid i Södertälje ifjol och dög inte i Björklöven. Provspe-
lar med Mora. Avig forward med fin teknik som har offensiven som styrka.

9. Mikael ZETTERGREN ?+?+?+ ■ 27 år, 178 cm, 80 kg
■ Stor sensation ifjol då han efter att ha blivit ratad av AIK sköt 25 mål för Ma-
riestad. Kvick forward med ett rappt skott som han gärna använder. 

28. Niklas FOGSTRÖM ?+?+?+ ■ 27 år, 181 cm, 82 kg
■ Plockades in på lån ifjol men blev kvar hela säsongen. Spelförande finsk cen-
ter med bra spelsinne som är vass i numerärt överläge.

SÄSONGEN 2008/09

FAKTA SPELARTRUPPEN

NYFÖRVÄRV

TRÄNARE

VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

GRUNDAD: 1935
HEMMAARENA: FM Mattsson Arena
KAPACITET: 4 514 åskådare
HEMSIDA: www.morahockey.se 

Poäng:  ..............................80 (4)
Gjorda mål: ..................... 170 (3)
Insläppta mål: ..................118 (5)
Power Play:....................20,6 (4)
Box Play: ........................84,9 (4)
Publiksnitt: ..................2 290 (7)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................23,6 år
Medellängd: .................182,1 cm
Medelvikt: .......................84,1 kg
Längst: .  Mattias Ekholm, 192 cm
Kortast:  Marcus Eriksson, 174 cm
Tyngst: ...... Mikael Simons, 95 kg
Lättast:  .........Jens Jakobs, 76 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Daniel Hansen, mv, Mora J20
Robin Gartner, b, Oskarshamn
Mikael Owilli, b, Indiana Ice
Håkan Bogg, c, Timrå
Martin Johansson, f, Färjestad
Mikael Zettergren, f, Mariestad
Johan Persson, f, Mora J20
Victor Enmalm, Hedemora
Daniel Despotovic, f, Södertälje
 Uppgifter från: eliteprospects.com

Harald Lückner, 52 år, andra året
Göran Tärnlund

■ Harald Lückner tog 
upp Mora i elitserien 
2004, och förhoppningen 
när han tog över laget förra somma-
ren var att han skulle upprepa be-
driften. Så blev det inte. Ett Mora 
som fått bygga ett nytt lag efter att 
ha ramlat ur elitserien nådde playoff, 
men åkte sensationellt ut mot Almtu-
na i den första omgången. Nu satsar 
klubben på unga, hungriga svenska 
spelare, och Lückner har fått mer ut-
rymme att påverka truppen. 

■ … att Mora hade Hockeyall-
svenskans poängmässigt bästa ju-
nior i laget förra säsongen? Da-
niel Viksten levererade 38 poäng 
(20+18) över 44 matcher. 

■ I Håkan Bogg får inte Mora ba-
ra en riktigt bra allroundcenter, man 
får också en spelare med stort Mo-
rahjärta. Bogg vet vad Mora står för, 
och han vet vad det krävs för att ta 
föreningen till Elitserien. Det blev 
aldrig någon stjärnstatus i Elitserien 
för Bogg, men han gjorde absolut in-
te bort sig. 

Greger Artursson, 37 år, andra 
säsongen i klubben

NY!
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 (Tabellplacering inom parentes)

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

 (Tabellplacering inom parentes)

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

BORÅS LEKSAND MALMÖ MORA



96 HOCKEYBIBELN 2009/10 97HOCKEYBIBELN 2009/10

MÅLVAKTER MÅLVAKTER

BACKAR

FORWARDS FORWARDS

30. Christoffer BENGTSBERG ?+?+ ■ 19 år, 180 cm, 80 kg
■ Skulle vara backup i Växjö ifjol men fick mycket förtroende eftersom Viktor 
Fasth var skadad. Vinnarskalle som är väldigt lovande. Kan slå igenom.

35. Jens HOLMSTRÖM ?+?+ ■ 21 år, 182 cm, 85 kg
■ Fick vakta målet en hel del ifjol eftersom Johan Thalberg hade skadeproblem 
och gjorde det bra. Letar dock fortfarande efter jämnheten. Lovande. 

2. Alexander EDSTRÖM ?+ ■ 20 år, 174 cm, 77 kg
■ Var inte ordinarie ifjol men kan bli det i år. Imponerade offensivt när han fick 
chansen ifjol och där ligger också styrkan. Behöver bygga upp fysiken. 

7. Mattias NILSSON ?+?+ ■ 21 år, 184 cm, 85 kg
■ Excellent rollspelare som jobbar kopiöst och som alltid sätter laget före ja-
get. Bra forecheckare och skridskoåkare. Effektiv utvisningsdödare.  

10. Andreas VALDIX ?+?+?+ ■ 24 år, 183 cm, 87 kg
■ Skadedrabbad talang som inte blivit så bra som många trodde. Bra på skrid-
skorna och har fin teknik. Skapar chanser på egen hand. Främst en playmaker. 

28. Joakim NETTELBLADT ?+?+?+ ■ 22 år, 189 cm, 91 kg
■ Fick sitt genombrott på seniornivå i Mariestad ifjol. Massor av istid och sexa 
i seriens backliga då. Har fint spelsinne men kan också spela fysiskt. 

26. Jonas LEETMA ?+?+?+ ■ 26 år, 180 cm, 92 kg
■ Syns inte speciellt mycket på isen men gör alltid sitt jobb. Gör få misstag. 
Lugn och säker men borde kunna ta för sig ännu mer. Dessutom högerskytt. 

15. Daniel HÅKANSSON ?+?+?+?+ ■ 35 år, 179 cm, 80 kg
■ Mr Troja som varit klubben trogen genom alla år. Poängbäst i laget ifjol. Of-
fensiv klasspelare med bra driv, puckkontroll och avslut. Oerhört viktig. 

21. Kalle OLSSON ?+?+?+ ■ 24 år, 184 cm, 86 kg
■ Sköt 19 mål för två år sedan men det blev bara sex mål ifjol. Jobbar hårt och 
har både teknik och speluppfattning, men måste hitta flytet igen. 

25. Mattias ÅKESSON ?+?+ ■ 20 år, 180 cm, 77 kg
■ Fortfarande under utveckling men väntas ta en större roll i år. Hårt arbetan-
de forward som är bra i sargspelet men som också har offensiv potential. 

82. Marcus SÖDERKVIST ?+?+ ■ 27 år, 176 cm, 80 kg
■ Ultimat rollspelare som kan spela back, center eller forward. Energispelare 
med spelsinne. Varit klubben trogen genom åren trots konkursen år 2000. 

6. Anton KARLSSON ?+ ■ 19 år, 181 cm, 87 kg
■ Fanns med på bänken i premiären ifjol men spenderade resten av säsongen i 
juniorlaget. Med för att se och lära nu och kanske kan få en del speltid. 

17. Ola SVANBERG ?+?+?+ ■ 24 år, 182 cm, 89 kg
■ I sina bästa stunder en offensiv klassback, inte minst tack vare de fina upp-
spelen, men har också tendens att göra misstag. Kickades från Brynäs ifjol. 

11. Alexander JOHANSSON ?+?+ ■ 20 år, 183 cm, 83 kg
■ Många klubbar ryktas vara intresserade men stannar i Troja. Bra driv i spelet 
och visar ledaregenskaper. Väntas ta för sig ännu mer den här säsongen. 

14. Henrik ERIKSSON ?+?+?+ ■ 21 år, 180 cm, 83 kg
■ Överraskade många med sitt respektlösa och effektiva spel i Borås förra sä-
songen. Spelskicklig, kreativ och skottvillig. Kan slå igenom stort. 

55. Niklas KARMHAG ?+?+?+ ■ 33 år, 188 cm, 92 kg
■ Ska ersätta den rutin som försvunnit med Henric Jonasson och Ryan Glenn. 
Klassförvärv som bidrar med rutin, storlek och en hel del poäng. Nyckelspelare. 

77. Alexander RIBBENSTRAND ?+?+?+?+ ■ 22 år, 184 cm, 89 kg
■ Almtunas bäste back ifjol. Bidrar i alla spelformer: spelskicklig och offensiv 
men spelar också fysiskt och tufft. Näst mest utvisad i serien ifjol. 

19. Ron PASCO ?+?+?+ ■ 37 år, 184 cm, 90 kg
■ Spelade på artistkontrakt ifjol och är en spelare man bygger laget kring. Le-
darkaraktär som bidrar med stabilitet och jämnhet. Har massor av rutin. 

36. Tobias FORSBERG ?+?+?+ ■ 21 år, 185 cm, 84 kg
■ Fick i Modo inte den istid han behövde för att utvecklas. Intensiv, skridsko-
stark och grovjobbande ytter med hyfsad teknik och poängsinne. Energiknippe. 

47. Daniel WALLIN ?+?+ ■ 31 år, 192 cm, 100 kg
■ Ska ersätta de mål och kilon som försvann med Olof Mårs. Öst in poäng i Dan-
mark men varit sådär i Sverige. Bidrar i alla fall med muskler och rutin. 

90. Mattias PERSSON ?+?+?+ ■ 24 år, 178 cm, 81 kg
■ Snabb, teknisk och irrationell skåning som Malmö försökt locka till sig. En 
stor underhållare. Missade matcher på grund av en knäskada ifjol. 

42. Petter SANDSTRÖM ?+?+ ■ 31 år, 185 cm, 75 kg
■ Veteran som gjorde en okej säsong ifjol men som blev ihågkommen för ett 
självmål mot Växjö i Playoff. Har de bästa åren bakom sig.

51. Johan THALBERG ?+?+?+ ■ 22 år, 183 cm, 82 kg
■ Strålande och elitserieaktuell för ett år sedan men skadedrabbad ifjol. ”Tar-
ras” blandade och gav i vintras och är revanschsugen nu. Härlig potential. 

4. Marcus GÖTZ ?+?+ ■ 22 år, 181 cm, 83 kg
■ Blandat med istid ifjol. Offensivt skicklig men tveksam defensivt där det 
finns brister i positionsspelet. Har hett temperament och kan spela fysiskt. 

4. Niclas LUNDGREN ?+?+ ■ 19 år, 183 cm, 89 kg
■ Tog flera kliv framåt ifjol och överraskade med att knipa en ordinarie back-
plats. Defensivt inriktad spelare som spelar enkelt och säkert. 

10. Andreas SUNDIN ?+?+?+ ■ 25 år, 183 cm, 87 kg
■ Har under två år i Bofors etablerat sig som effektiv poängplockare. Har gjort 
30 mål på två år. Skaplig teknik, kan agera både målskytt och playmaker. 

12. Fredrik JOHANSSON ?+?+?+ ■ 25 år, 183 cm, 90 kg
■ Stabil och lojal center som alltid gör sitt jobb. Dessutom bra tekare. Känslan 
är att det finns potential för mer både poäng- och spelmässigt. 

33. Daniel KARLSSON ?+?+ ■ 22 år, 180 cm, 92 kg
■ Tufft spelande Trojaprodukt som är tung och bra i närkampsspelet. Har dess-
utom ett tungt skott. ”Trucken” har klubbhjärta vilket värderas högt i Troja.

44. Per HELMERSSON ?+?+?+ ■ 26 år, 180 cm, 90 kg
■ Gjort två stabila säsonger i Växjö och flyttar nu norrut. Stabil och stark i 
kroppen, men har också spelsinne och skapligt skott. Bidrar med fysik. 

17. Patrik KANNERLING ?+?+ ■ 25 år, 176 cm, 84 kg
■ En karaktärsspelare med Trojahjärta som klubben tror kan ta ytterligare steg 
framåt. Gjorde det bra både spel- och poängmässigt i tredjekedjan ifjol. 

23. Jonas JOHANSSON ?+?+?+ ■ 25 år, 188 cm, 92 kg
■ Före detta stortalang som fick en undanskymd roll i HV 71 ifjol. Högerskytt 
med bra skridskoåkning och passningsspel. Kan bli riktigt vass. 

29. Henrik NORDFELDT ?+?+?+ ■ 34 år, 177 cm, 88 kg
■ Veterancenter som hade svårt att komma överens med laget om en fortsätt-
ning men som till sist skrev på. Har sina bästa år bakom sig men är stabil.

27. Markus NILSSON ?+ ■ 18 år, 175 cm, 74 kg
■ Lovande talang och potentiell artist. Känd för aviga finter och pantenterade 
dragningar i juniorserien. Saknar fysik men väger upp med teknik och fart. 

90. Dennis RASMUSSEN ?+?+ ■ 19 år, 191 cm, 91 kg
■ Lovande talang som fick lovord för sina inhopp i Kvalserien i våras. Stor, 
stark, passningsskicklig och okej på skridskorna. Genombrottspotential. 

Christian LARRIVÈE ?+?+?+ ■ 27 år, 190 cm, 91 kg
■ Provspelade först med Malmö men de hade inte råd med ett kontrakt, och 
hamnade då i Västerås. Spelskicklig och stark kanadensare med poängsinne.

21. Niklas ENBERG ?+?+?+ ■ 23 år, 185 cm, 83 kg
■ Dominant när Troja spelade upp sig i HockeyAllsvenskan och gjorde det bra 
ifjol också. Fint spelsinne och bra blick för spelet. Kan växa ytterligare.

19. Andreas LINDH ?+?+?+ ■ 31 år, 186 cm, 91 kg
■ Lagets bäste back ifjol. Defensivt inriktad men borde ta för sig mer i offensi-
ven. Spelar på gränsen och är effektiv i närkamps- och tacklingsspelet. 

14. Victor FANTENBERG ?+?+ ■ 20 år, 190 cm, 93 kg
■ Matchades konsekvent som fjärdecenter ifjol men kanske kan ta steg framåt 
nu. Konstruktiv center med bra skott. Har utvecklingspotential. 

16. Stefan HELLKVIST ?+?+?+ ■ 39 år, 179 cm, 87 kg
■ Veteran som fortfarande levererar: 25 mål ifjol. Ingen stor skridskoåkare, 
men har ett bra skott och fint målsinne. Får ta ansvar med tanke på åldern. 

23. Pär EDBLOM ?+?+?+ ■ 24 år, 190 cm, 86 kg
■ Provspelade med Oskarshamn våren 2007 men platsade inte. Sensation ifjol 
som förstecenter med härlig teknik och genombrottsförmåga. Finns det mer?

73. Peter ÖBERG ?+?+?+ ■ 27 år, 183 cm, 90 kg
■ Hade en rörig säsong med spel i både Ryssland och Finland ifjol innan han 
imponerade i Västerås. Allroundkunnig center som kan leverera poäng.

77. Jonathan BREMER ?+?+ ■ 25 år, 186 cm, 98 kg
■ Växte in i kostymen den gångna säsongen. Stor, tung och ganska frän i det 
fysiska spelet. Har också ett riktigt bra skott med sin högerfattning. 

91. Anton MYLLÄRI ?+?+ ■ 18 år, 186 cm, 108 kg
■ Fick inte sitt genombrott ifjol. Kan vara ett namn för JVM, men måste då ut-
veckla rörligheten. Stark spelare. Son till brottartränaren Leo Mylläri. 

Jonnie KARLSSON ?+?+ ■ 28 år, 181 cm, 85 kg
■ Fick inget nytt avtal med Björklöven och provspelar med Västerås. Offensiv 
back med bra skott. Har haft en hel del skadeproblem genom åren.

20. Marcus BENGTSSON ?+ ■ 19 år, 182 cm, 83 kg
■ Högerskytt som satt ombytt i en seriematch förra säsongen. Gjorde hyfsat 
med poäng i juniorlaget men lär mest få se och lära nu. 

60. Sebastian MEIJER ?+?+?+ ■ 24 år, 176 cm, 77 kg
■ Fick spela med Pär Arlbrandt och Niklas Olausson ifjol och slog eget poäng-
rekord. Irrationell, snabb och teknisk målskytt med ett vasst skott. 
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FAKTA SPELARTRUPPEN FAKTA SPELARTRUPPEN

NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

VISSTE DU...

VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

GRUNDAD: 1948.
HEMMAARENA: Sunnerbohovs Ishall
KAPACITET: 3 700
HEMSIDA: www.troja-ljungby.com

GRUNDAD: 1999 (hockeysektionen).
HEMMAARENA: ABB Arena
KAPACITET: 5 800
HEMSIDA: www.vik.se

Poäng:  ..............................73 (7)
Gjorda mål: ..................... 143 (7)
Insläppta mål: ............... 162 (12)
Power Play:.................17,3 % (9)
Box Play: ...................77,3 % (14)
Publiksnitt: .................. 1 840 (9)
 (Tabellplacering inom parentes)

Poäng:  ..............................82 (3)
Gjorda mål: ..................... 172 (2)
Insläppta mål: ................. 128 (8)
Power Play:................ 28,3 % (1)
Box Play: ....................80,9 % (9)
Publiksnitt: .................. 2 573 (5)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: ..................... 24,1 år
Medellängd: ................ 182,8 cm
Medelvikt: ......................85,3 kg
Längst: ...... Daniel Wallin, 192 cm
Kortast: Alexander Edström, 174 cm
Tyngst: ....... Daniel Wallin, 100 kg
Lättast:  .....Markus Nilsson. 74 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Medelålder: .....................24,6 år
Medellängd: ................ 182,8 cm
Medelvikt: ......................88,0 kg
Längst: Dennis Rasmussen, 191 cm
Kortast: ........... 2 spelare, 176 cm
Tyngst: ....... Anton Mylläri, 108 kg
Lättast:  .. Sebastian Meijer, 77 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Chr. Bengtsberg, mv, HV 71 (lån)
Niklas Karmhag, b, Nordsjaelland
Joakim Nettelbladt, b, Mariestad
Anton Karlsson, b, J20
Andreas Sundin, f, Bofors
Daniel Wallin, f, Nordsjaelland
Markus Nilsson, f, J20
Marcus Bengtsson, f, J20
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Simon S:t Cyr, mv, Västerås J20
A. Ribbenstrand, b, Almtuna
Per Helmersson, b, Växjö
Henrik Eriksson, f, HV 71
Tobias Forsberg, f, Modo
Jonas Johansson, f, HV 71
Andreas Valdix, f, Oskarshamn
Jesper Andersson, c, Huddinge
Christian Larrivée, f, Rödövre
 Uppgifter från: eliteprospects.com

■ … att Troja-Ljungby var ett av 
de lag som drog på sig mest utvis-
ningsminuter förra säsongen? Ba-
ra Leksand och Nybro drog på sig 
mer – och Troja-Ljungby hade ett 
snitt på 19,56 utvisningsminuter 
per match. 

■ … Västerås var HockeyAll-
svenskans bästa lag i numerärt 
överläge förra säsongen? Med 65 
mål på 45 matcher hade man en 
procent på 28,26, vilket var snäp-
pet bättre än tvåan Leksand. De två 
lagen stod i en klass för sig – Växjö 
var trea på 22,13 % – alltså ungefär 
sex procent efter. 

■ Med tanke på att Ryan Glenn och 
Henric Jonasson försvunnit, känns 
värvningen av backen Niklas Karm-
hag som den viktigaste för Troja. Han 
kommer att bidra med rutin, ett sta-
bilt allroundspel, och han kommer 
orka logga en hel del minuter. Att 
just få in lite rutin i försvaret var es-
sentiellt, och Karmhag kommer få ta 
stort ansvar som ledare och mentor. 

■ Islossningen kom aldrig på allvar 
i Oskarshamn, bland annat på grund 
av mycket skadeproblem, men nu 
kanske det äntligen är dags för An-
dreas Valdix att slå igenom på allvar. 
Yttern, som besitter en blixtrande 
skridskoåkning och en imponerande 
teknik, kan med rätt förutsättning-
ar blomma ut till en stor målskytt och 
poängproducent. Nu lär han få rik-
tigt vassa kedjekamrater, och då kan 
också genombrottet vara nära fö-
restående. 

TRÄNARE
Martin Karlsson, 57 år, tredje året
Jerry Andersson, 50 år, 21:a året

■ Lugne Martin Karlsson lyckades 
upprepa Borås bedrift från säsong-
en innan, det vill säga 
att ta en nykomling i 
HockeyAllsvenskan he-
la vägen till Playoff. Tro-
ja spelade en rolig, intensiv och of-
fensiv ishockey hela säsongen, och 
det belönade sig också. Truppen 
ser minst lika bra ut inför komman-
de säsong – kanske till och med 
bättre i och med den inspelade ru-
tinen – så Playoff kan det bli igen. 
Hockeyentusiasten och sportche-
fen Jerry Andersson finns alltid 
med i kulisserna – så även i båset 
som hjälpreda till Karlsson. 

TRÄNARE
Lars Ivarsson, 45 år, andra året
Fredrik Nilsson, 38 år, första året

■ Lars Ivarsson blir kvar som hu-
vudtränare i Väs-
terås, men hans 
kollega Peter 
Popovic har dra-
git till Södertäl-
je. Ny assisteran-
de tränare blir istället 
gamle storcentern Fredrik Nilsson. 
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HOCKEYALLSVENSKAN STOR LAGGUIDE SAMMANSTÄLLNING: JONAS GUSTAVSSON

KAPTENEN
Daniel Håkansson, f, 

18:e säsongen i klubben.

Andreas Lindh, b, 
9:e säsongen i klubben.

BACKAR

MÅLVAKTER

BACKAR

FORWARDS

1. David RAUTIO ?+?+ ■ 24 år, 181 cm, 80 kg
■ Gjorde en okej säsong i Almtuna för två år sedan och har skaffat rutin i Nor-
ge. Kan mycket väl slå igenom nu. Lär inspireras av Tommy Salo.

5. Linus MORIN ?+?+ ■ 22 år, 181 cm, 82 kg
■ Började fjolåret med en axelskada och avslutade med en hjärnskakning, men 
var däremellan en av lagets jämnaste backar. Stabil och pålitlig. 

4. Mattias HELLSTRÖM ?+?+ ■ 23 år, 185 cm, 89 kg
■ Defensiv, laglojal och stabil center som alltid gör sitt dagsverke. Brukar inte 
göra mycket poäng men kanske kan växa med en större roll. 

20. Dennis BOZIC ?+?+ ■ 19 år, 180 cm, 89 kg
■ Lånas in från Linköping. Spelade fem matcher i Nybro och Malmö ifjol. Höger-
skytt med hyfsat skott och som kan spela fysiskt. Spännande potential. 

18. Johan SJÖDELL-WIKLANDER ?+?+?+ ■ 28 år, 183 cm, 86 kg
■ Värvades trots att truppen sades vara spikad. Har ett fantastiskt skott, bra 
målsinne och spelar aggressivt och småelakt. Brukar alltid leverera mål. 

53. Lukas ERIKSSON ?+?+ ■ 20 år, 192 cm, 90 kg
■ Inledde fjolårssäsongen på skadelistan men imponerade när han väl varvat 
upp. Power forward med bra räckvidd som gärna spelar fysiskt. Kan slå igenom.

8. Simon ELIASSSON ?+ ■ 21 år, 183 cm, 76 kg
■ Har plockats med från Kungälv av Tommy Salo. Beskrivs som en allroundback 
med både offensiva och defensiva kunskaper. 

17. Christofer LÖFBERG ?+?+?+ ■ 22 år, 191 cm, 93 kg
■ Fick sitt genombrott i Rögle för två år sedan med 22 gjorda mål. Halvtrögt 
ifjol och letar efter nytändning. Har ett ruggigt bra skott. PP-specialist. 

44. Johan PETTERSSON ?+?+ ■ 20 år, 178 cm, 82 kg
■ Lovande offensiv talang som varit ett hett villebråd på marknaden. Sju 
matcher med Almtuna och Mariestad ifjol. Placeringssäker högerskytt. 

25. Oscar ANDERSSON ?+?+ ■ 20 år, 184 cm, 82 kg
■ Blandade och gav i Troja. Offensivt inriktad till skillnad från sina defensiva 
bröder (Johan i Färjestad, Erik i Borås). Teknisk och vill utmana. 

71. Nicklas JADELAND ?+?+ ■ 23 år, 180 cm, 84 kg
■ Duracellkanin som är vass på skridskorna. Hatar att förlora och tvekar inte 
att smälla på i närkamperna. Hyfsad med puck men kan leverera mer framåt.

88. Chris NYBECK ?+?+ ■ 21 år, 180 cm, 88 kg
■ Småelak center som har vuxit under sina säsonger i klubben. Tvekar inte att 
dela ut smånyp eller att reta motståndare. Effektiv i defensiven. 

35. Axel BRAGE ?+?+ ■ 20 år, 186 cm, 80 kg
■ Inlånad talang från Linköping som skaffade sig rutin från spel i Växjö ifjol. 
Stor och lugn målvakt med fin potential som aspirerar på förstaspaden. 

6. Daniel LJUNGKVIST ?+?+?+?+ ■ 27 år, 183 cm, 90 kg
■ Den försteback man saknade ifjol. Bejublat inhopp i klubben för fyra säsong-
er sedan. Allroundback som kommer överösas med istid. Spelskicklig.

13. Rasmus OLHEDEN ?+?+ ■  27 år, 185 cm, 90 kg
■ Har brottats med knäproblem de senaste säsongerna och frågan är hur länge 

kroppen håller. Tekningsstark defensivt inriktad center. Nyutnämnd lagkapten. 

9. Petri TÄHTISALO ?+?+ ■ 28 år, 183 cm, 94 kg
■ Levde inte upp till förväntningarna ifjol men fick nytt kontrakt när man inte 
hittade något bättre på marknaden. Defensivt inriktad. Utvisningsbenägen. 

22. Jim NORDH ?+ ■ 22 år, 191 cm, 88 kg
■ Spelade i division två ifjol men rekommenderades av Detroitscouten Håkan 
Andersson som jämförde med Johan Franzén. Spås kunna bli ett fynd. 

68. Joakim HAGELIN ?+ ■ 20 år, 188 cm, 85 kg
■ Talang inhämtad från Linköping som klubben tror mycket på. Bra på att bana 
väg för medspelare. Bra spelsinne, inställning och vinnarskalle. 

12. Alexander JOHANSSON ?+?+?+ ■ 31 år, 179 cm, 81 kg
■ Skolades på grund av skador om till back ifjol och blir kvar där. Veteran som 
lever på sin rörlighet, rutin och passningsskicklighet. Smart spelare. 

16. Anton PERSSON ?+?+ ■ 20 år, 179 cm, 85 kg
■ Gjorde 20 matcher i laget på lån från Brynäs ifjol och fick många lovord. Har 
stor arbetskapacitet och är alltid rätt placerad på isen. Kan slå igenom. 

50. Ragnar KARLSSON ?+?+ ■ 32 år, 180 cm, 87 kg
■ Blev inte den injektion som man hoppades ifjol. Inte längre lagkapten. Bidrar 
med riv och slit men bör kunna leverera mer poäng. Måste lyfta sig. 

55. Per SVENSSON ?+?+ ■ 20 år, 192 cm, 87 kg
■ Blandade och gav ifjol men visade att det finns potential att bygga vidare på. 
Har sina främsta fördelar i defensiven men måste bli rörligare. 

42. Kristofer JONSSON ?+ ■ 23 år, 182 cm, 80 kg
■ Rollspelare som handplockats från Kungälv av Tommy Salo. Kan spelade både 
center och ytter voch sägs vara en rivig och fysisk spelare. 
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SÄSONGEN 2008/09

FAKTA SPELARTRUPPEN

NYFÖRVÄRV

TRÄNARE

VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

GRUNDAD: 1979
HEMMAARENA: Oskarshamn Arena
KAPACITET: 3 346 åskådare
HEMSIDA: ikoskarshamn.com 

Poäng:  ............................ 56 (13)
Gjorda mål: ..................... 128 (8)
Insläppta mål: ................ 160 (11)
Power Play:...................14,4 (13)
Box Play: ...................... 75,6 (16)
Publiksnitt: ..................1 989 (8)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................23,0 år
Medellängd: ................ 183,5 cm
Medelvikt: .......................85,1 kg
Längst:  Svensson, Eriksson, 192 cm
Kortast:  Pettersson, Gustavsson, 178 cm
Tyngst: ....... Petri Tähtisalo, 94 kg
Lättast:  .Pierre Gustavsson, 74 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

David Rautio, mv, Lillehammer
Axel Brage, mv, Linköping (lån)
Daniel Ljungqvist, b, Södertälje
Denis Bozic, b, Linköping (lån)
Simon Eliasson, b, Kungälv
Johan Pettersson, b, Luleå J20
Mattias Hellström, c, Björklöven
Christofer Löfberg, f, AIK
Johan Sjödell-Wiklander, f, Alleghe
Joakim Hagelin, f, Linköping J20
Oscar Andersson, f, Troja-Ljungby
Anton Persson, c, Brynäs
Kristoffer Jonsson, f, Kungälv
Jim Nordh, f, Vimmerby
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Tommy Salo, 38 år, första året
Michael Larsson, 38 år, 
tredje året

■ Tommy Salo kommer 
från tränaruppdrag i Kung-
älv och vill spela en intensiv och fy-
sisk hockey med mycket skridskoåk-
ning. ”Det ska märkas att man mött 
Oskarshamn”, har Salo förklarat. 

■ … Oskarshamn var Hockeyall-
svenskans sämsta lag i numerärt 
underläge förra säsongen? Effekti-
viteten 75,6 % var två procentenhe-
ter sämre än lokalrivalen Nybro. 

■ Det är inget snack om att Da-
niel Ljungqvist är en nyckelvärv-
ning. Backen, som närmast kom-
mer från Södertälje, blir den givne 
ledargestalten i backbesättningen. 
Visst innebär det ett tungt ansvar för 
Ljungqvist, men han har fina kvalite-
ter och kommer säkerligen att växa 
med förtroendet. 

Rasmus Olheden, 27 år, åttonde 
säsongen i klubben

MÅLVAKTER

BACKAR

FORWARDS

35. Michal ZAJKOWSKI ?+?+?+?+ ■ 26 år, 176 cm, 80 kg
■ Ständig andramålvakt i Modo som nu lånas ut till Sundsvall. Visade klass i 
Björklöven ifjol. Liten, kvick och reflexsnabb målvakt. Född i Polen.

2. Erik TÄGTSTRÖM ?+?+ ■ 26 år, 177 cm, 87 kg
■ Hela fjolårssäsongen spolierades på grund av en knäskada men den är reha-
biliterad nu. Allroundkunnig spelare som också kan spela forward.

9. Niklas JOHANSSON ?+?+ ■ 24 år, 177 cm, 83 kg
■ En Michael Nylander-typ som gillar att hålla pucken och hitta passningar på 
små ytor men som också kan försvinna i fysiskt spel. Stabil poängproducent. 

14. Petter RYDÉN ?+?+ ■ 26 år, 182 cm, 84 kg
■ Tog flera kliv framåt ifjol och är en stabil back som spelar enkelt. Gjorde ett 
mål ifjol och det gav en 1-0-seger mot topplaget Leksand. 

18. Niklas GRANBERG ?+?+ ■ 24 år, 182 cm, 83 kg
■ Gjorde en godkänd debutsäsong ifjol. Lever mycket på snabbheten. Har bra 
handleder och ett skapligt målsinne men behöver bra omgivning. Kan utvecklas.

29. Daniel OLSSON ?+?+?+ ■ 33 år, 180 cm, 82 kg
■ Högerfattad playmaker av hög klass som bidrar med spets i numerärt överlä-
ge. Öste in poäng i början av säsongen men mattades sedan, måste hålla ut i år.

6. Karl-Johan LUNDSTRÖM ?+?+ ■ 22 år, 175 cm, 80 kg
■ Hade en undanskymd roll i Björklöven men kanske kan växa i Sundsvall. Är en 
tuff och ettrig back som måste utveckla positionsspelet och tålamodet. 

12. Jon PALMEBJÖRK ?+?+ ■ 23 år, 181 cm, 88 kg
■ Väntar fortfarande på genombrottet. Ifjol var sådär med en del skadepro-
blem, men också mindre istid än väntat. Avig spelartyp som måste ta för sig mer. 

17. Nicklas WESTERLIND ?+?+ ■ 27 år, 174 cm, 83 kg
■ Allroundback med bra spelsinne som levererade okej med poäng den gångna 
säsongen men som har ännu större potential. Bra bredd– och komplementspelare. 

20. Mikael ROMÖ ?+?+?+ ■ 31 år, 186 cm, 90 kg
■ Funderade över att lägga av men kör ett år till. Viktig karaktärspelare med 
hjärta som var en av lagets främsta ifjol. Gillar att reta upp motståndare. 

28. Joakim MATTSSON ?+ ■ 19 år, 181 cm, 78 kg
■ Junior som lånats in från Modo och som fått beröm för sina inhopp. Inte stor, 
men spelar gärna fysiskt, och är en smart och ansvarsfull center. 

71. Martin ROMÖ ?+?+?+ ■ 29 år, 188 cm, 93 kg
■ Klippt och skuren för kaptensrollen med sin auktoritära och kraftfulla spel-
stil. Kan dominera i närkampsspelet. Urstark. Bra tekare men gör få poäng. 

84. Joakim LUNDSTRÖM ?+?+?+?+ ■ 25 år, 186 cm, 85 kg
■ En av seriens bästa målvakter som matchas mycket hårt – med rätta. Har ti-
digare haft axelproblem men det ska vara åtgärdat. Nyckelspelare nummer ett. 

5. Niklas ÖHMAN ?+?+ ■ 22 år, 184 cm, 83 kg
■ Ingen imponerande plusminusstatistik (-22) ifjol men gjorde det ändå bra. 
Haft magproblem under sommaren och missar troligen hela hösten.

11. Jörgen NORDLÖF ?+?+ ■ 28 år, 180 cm, 82 kg
■ Ingen kändis utanför Sundsvall men oerhört uppskattad av lagkamrater och 
fans. Laglojal slitvarg som gärna spelar fysiskt. Gör dock få poäng.

16. Fredrik MANNSTRÖM ?+?+ ■ 27 år, 181 cm, 85 kg
■ Bröt lårbenet i början av januari och är ännu inte återställd. Annars viktig 
med sin inställning och sina allroundkunskaper. Har norskt medborgarskap. 

19. Oscar JOHANSSON ?+?+ ■ 21 år, 183 cm, 85 kg
■ Det blev inget genombrott ifjol, bland annat beroende på skadeproblem. Tek-
nisk spelare med bra poängsinne som måste upp till bevis nu. 

33. Sebastian HÅRD AF SEGERSTAD ?+ ■ 20 år, 183 cm, 83 kg
■ Coolast namn i serien och spelade fyra matcher i laget på lån från Timrå ifjol. 
Levererade mycket poäng juniorserien men är främst en arbetsmyra.

10. Stefan ANDERSSON ?+?+?+ ■ 26 år, 183 cm, 84 kg
■ Seriens svar på Johan Åkerman: långsam men spelskicklig och en offensiv 
nyckelback. Fick en smäll över nacken och missade slutet på fjolåret. 

17. Nicklas JOHANSSON ?+?+ ■ 25 år, 181 cm, 87 kg
■ Gick från grovjobbande rollspelare i Björklöven till vass målskytt i Sundsvall. 
Förklaringen är förtroende. Mattades dock mot våren. Snabb och intensiv.

27. Mikael BRANCALION ?+?+ ■ 24 år, 182 cm, 86 kg
■ Tre mål under debutsäsongen blev 13 mål ifjol vilket var bäst i laget. Bra ar-
betskapacitet och skridskoåkning. Missar starten med nyopererad axel.

41. Stefan SVANBOM ?+?+ ■ 25 år, 180 cm, 79 kg
■ Ingen fysisk jätte utan lever på sin skridskoåkning och fina speluppfattning. 
Bra pucktransportör. Ende backen med plusstatistik ifjol (+1).

23. Niklas BRÖMS ?+?+?+ ■ 23 år, 190 cm, 92 kg
■ Blommade ut ifjol tack vare utökat förtroende. Allroundcenter med balans och 
fysik som skapar utrymme både för sig själv och andra. Bra passningsspelare. 

SÄSONGEN 2008/09

FAKTA SPELARTRUPPEN

NYFÖRVÄRV

TRÄNARE

VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

GRUNDAD: 1976.
HEMMAARENA: Gärdehov
KAPACITET: 2 500
HEMSIDA: www.sundsvallhockey.se

Poäng:  ............................ 60 (12)
Gjorda mål: ....................104 (15)
Insläppta mål: ................165 (14)
Power Play:............... 14,1 % (14)
Box Play: .................. 79,9 % (12)
Publiksnitt: ................... 960 (15)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................24,9 år
Medellängd: .................181,3 cm
Medelvikt: ...................... 84,7 kg
Längst: ......Niklas Bröms, 190 cm
Kortast: ...... N. Westerlind, 174 cm
Tyngst: .........Martin Romö, 93 kg
Lättast:  .............. 2 spelare, 79 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Michal Zajkowski, mv, Modo (lån)
Karl-Johan Lundström, b, Björk-
löven
Erik Tägtström, b, Torun
Sebastian Hård af Segerstad, f, 
Timrå J20
Joakim Mattsson, Modo J20
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Pär Djoos, 41 år, första året
John Lind, 26 år, andra året

■ Peter Gradin försvann tillbaka till 
Härnösand, och istället blir 
det gamle storbacken 
Pär Djoos som tar över 
som tränare. Kontinuitet 
är ledordet för Sundsvall 
och därmed har Djoos i princip ex-
akt samma manskap som Gradin att 
arbeta med. 

■ … Sundsvall var det lag i Hock-
eyAllsvenskan som gjorde näst 
minst mål ifjol? Bara tabelljumbon 
Mariestad med 97 gjorda mål var 
sämre än Sundsvalls 104 fullträffar. 
Sundsvall var därmed fem mål efter 
Björklöven som var tredje sämst. 

■ Det finns inte så mycket att väl-
ja mellan, men det får bli arbets-
myran Sebastian Hård af Segerstad 
från Timrås juniorlag. Talangen, som 
har HockeyAllsvenskans coolaste 
namn, spelade några matcher på lån 
i Sundsvall redan ifjol, och är en hårt 
arbetande spelare som passar per-
fekt in i Sundsvalls spelstil som går 
ut på hårt arbete. Det blev en del po-
äng i J20 SuperElit, och frågan är om 
Hård af Segerstad kan leverera poäng 
i HockeyAllsvenskan också. 

Martin Romö, f, 
sjätte säsongen i klubben

NY!
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Även #24 Anders SELIN, 22, ingår i truppen. #56 Petter NÄSLUND 
spelar på lån från Modo.  (Tabellplacering inom parentes) spelar på lån från Modo. spelar på lån från Modo. 

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

 (Tabellplacering inom parentes)

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

VÄSTERÅSTROJA-LJUNGBYSUNDSVALLOSKARSHAMN
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MÅLVAKTER

BACKAR

FORWARDS

MÅLVAKTER

BACKAR

FORWARDS

30. Martin SPÅNGBERG ?+?+ ■ 24 år, 183 cm, 81 kg
■ Tar ett steg upp i seriesystemet efter fyra år i ettan. Backup i ursprungsläget 
men kanske kan skrälla likt Viktor Fasth gjorde för två år sedan. 

30. Mark OWUYA ?+?+?+ ■ 20 år, 187 cm, 91 kg
■ Gjorde det riktigt bra i Almtuna ifjol men kan få ett tuffare uppdrag nu. Känd 
från Idol som ”Mark In Da Park”. Medieprofil med skön inställning. 

3. Björn KARLSSON ?+?+ ■ 20 år, 189 cm, 95 kg
■ Begränsat med istid ifjol men var en av lagets bästa backar i Kvalserien. Bra 
fysik och vågar hålla i pucken och spela konstruktivt. Ordinarie nu. 

7. Albin LORENTZON ?+?+ ■ 23 år, 185 cm, 87 kg
■ Sensation som yngling i Linköping men sedan har utvecklingen stagnerat. 
Stabil och ospektakulär back som spelar enkelt. En bra tacklare. 

8. Steve SAVIANO ?+?+?+ ■ 27 år, 172 cm, 79 kg
■ Publikfavorit som återvänder efter två år i Finland. Minilirare med fantastisk 
speed. Dribbelkonstnär och vass playmaker. En underhållare. 

8. Gustav GRÄSBERG ?+ ■ 26 år, 183 cm, 92 kg
■ Tidigare ansedd vara elitseriematerial men harvat runt i massor av klubbar. 
Spelande center som haft skadeproblem och som får kämpa för istid. 

23. Christoffer PERSSON ?+?+?+ ■ 24 år, 193 cm, 99 kg
■ Defensiv gigant som är stark i sargspelet och framför mål. Ingen offensiv 
kraft utan spelar hellre på säkerhet. Viktig i numerärt underläge. 

33. Martin FILANDER ?+?+ ■ 28 år, 183 cm, 86 kg
■ Fick dåligt med förtroende i AIK och Almtuna men verkar ha hittat rätt i Öre-
bro. Glad prick vid sidan av isen och spelskicklig allroundback i rinken. 

22. Daniel ÅHSBERG ?+?+?+ ■ 24 år, 184 cm, 82 kg
■ Missade ifjol en del matcher på grund av en axelskada. Snabb, fyndig och 
kreativ forward med ett bra skott som ofta gör mycket mål. Kan växa. 

21. Jonas ALMQVIST ?+?+?+ ■ 28 år, 182 cm, 85 kg
■ Öst in poäng de senaste åren och imponerade under en utlåning till Oskars-
hamn ifjol. Kommer att bli en offensiv kugge. Smart och rutinerad spelare. 

39. Patrik NÄSLUND ?+ ■ 17 år, 190 cm, 95 kg
■ Lovande tonåring som fick chansen redan ifjol och sedermera kom med i 
landslaget. Stor, tung och smart power forward. Kan slå igenom redan nu.

44. Scott MATZKA ?+?+?+ ■ 31 år, 182 cm, 88 kg
■ Högerskytt med sju år i Europa bakom sig där han öst in poäng. Arbetar hårt, 
vass offensivt och kan spela både center och ytter. I danska Esbjerg ifjol. 

8. Tom LINDER ?+?+ ■ 23 år, 199 cm, 101 kg
■ Fyrtorn som trots fysiken inte spelar speciellt fysiskt utan istället utnyttjar 
sin räckvidd och brytningsförmåga. Något trög på skridskorna. 

17. Justin KURTZ ?+?+?+ ■ 32 år, 182 cm, 85 kg
■ Kanadensare som kom in sent i truppen. Har 27 NHL-matcher på meritlistan 
och ska bidra med rutin och offensiv spetskompetens. Spelade i Danmark ifjol. 

18. Christian MAGNUSSON ?+?+?+ ■ 30 år, 173 cm, 79 kg
■ Bäste målskytt i laget med sina 29 mål ifjol. Snabb på skridskorna och hug-
ger så fort det vankas målchans. Har ett rappt skott. Saknar en del fysik. 

10. Jonas KARLSSON ?+?+ ■ 23 år, 180 cm, 80 kg
■ Viktig defensiv bricka som dessutom växer med tuffare uppgifter. Smart, 
spelskicklig och gör få misstag. Spetskompetens i numerärt underläge.

44. Josh MACNEVIN ?+?+?+?+ ■ 32 år, 189 cm, 90 kg
■ Seriens poängstarkaste back ifjol. Har ett bra skott, är följsam och fyller gär-
na på framåt. Stressar sällan, varken i offensiven eller defensiven. 

41. Mario ALTMANN ?+?+ ■ 22 år, 193 cm, 94 kg
■ Österrikisk landslagsback som gör sin första sejour utanför hemlandet. Be-
skrivs som stark och rejäl med ett bra spelsinne. Förväntas ta en ledande roll. 

25. Anton HEDMAN ?+?+ ■ 23 år, 190 cm, 102 kg
■ Svarade för flera huvudlösa tacklingar och fick kritik för två år sedan. Lugna-
re och mognare ifjol. Tung, tuff och tacklingsglad spelare. 

23. Fredrik ORRSTEN ?+?+ ■ 30 år, 184 cm, 86 kg
■ Nära att gå tillbaka till Borås men stannade. Drabbades av sjukdom och kun-
de knappt spela för ett par år sedan. Högerskytt med härlig näsa för mål. 

68. David LUNDBOHM ?+?+?+ ■ 29 år, 184 cm, 88 kg
■ Vaknade ifjol när han flyttades från center till forward. Växte under säsongen 
och var som bäst när det gällde som mest. Fin teknik och ett rappt skott. 

71. Niklas LIHAGEN ?+?+ ■ 25 år, 196 cm, 102 kg
■ Lämnade Västerås för två år sedan för att få mer istid. Varit produktiv de se-
naste åren. Stor och stark center som tekar bra. Prioriterar offensiven.

91. Gustav HJALMARSSON ?+?+ ■ 23 år, 182 cm, 82 kg
■ Grovarbetare som fick poängproduktionen att lossna ifjol. Retas med mot-
ståndare, parkerar framför mål och tacklar. Allmänt obekväm. Viktig rollspelare. 

35. Viktor FASTH ?+?+?+ ■ 27 år, 182 cm, 79 kg
■ Genombrott för två år sedan men spelade bara nio matcher ifjol efter ett 
avslitet korsband. Revansch- och spelsugen nu. Kan bli riktigt bra. 

55. Kristoffer ERIKSSON ?+ ■ 20 år, 190 cm, 103 kg
■ Lovande och storvuxen talang som klubben vill satsa vidare på. Påstås ha ta-
git flera kliv framåt under fjolåret men lär få fortsätta se och lära. 

5. Emil RANTATALO-THOMAS ?+?+ ■ 20 år, 178 cm, 78 kg
■ Ingen storvuxen spelare men spelar aggressivt, fysiskt och tufft. Viker inte 
ner sig när det hettar till. Spelar enkelt och säkert i egen zon. 

11. Calle BERGSTRÖM ?+?+?+ ■ 33 år, 181 cm, 94 kg
■ I blåsväder efter en dopingavstängning i Mora och har spelat tre år utom-
lands. Poängstark veteran som bidrar med stabilitet. Dessutom högerfattad. 

9. Jakob KARLSSON ?+ ■ 20 år, 181 cm, 82 kg
■ Lovande talang som hämtats från HV 71 för att förädlas. Beskrivs som en all-
roundcenter som gillar att transportera puck. Är främst en framspelare. 

9. Markus ANDERSSON ?+?+ ■ 22 år, 185 cm, 86 kg
■ Tillbaka i moderklubben efter två år i Nyköping. Laglojal spelare som bidrar 
med mycket hjärta. Har ett fint poängsinne och är bra allround. 

31. Nicklas RAHM ?+?+?+ ■ 34 år, 181 cm, 90 kg
■ Veteran som efter sju år utomlands är hemma igen. Bidrar med rutin. Är en 
offensiv back som ska spetsa spelet i numerärt överläge. Poängstark. 

39. Emil AXELSSON ?+?+ ■ 23 år, 191 cm, 101 kg
■ Vänder hem till moderklubben. Fjolåret spolierades av en knäskada men ska 
vara frisk nu. Defensiv back som spelar enkelt och resolut. Något långsam. 

24. Johan ANDERSSON ?+?+?+?+ ■ 25 år, 184 cm, 86 kg
■ Misslyckades i Frölunda och är nu tillbaka. Klassförvärv med fin skridskoåk-
ning och genombrottsförmåga. Kan skapa mycket på egen hand. Slitstark. 

22. Sebastian FORS ?+?+ ■ 24 år, 183 cm, 88 kg
■ En rivig och tuff spelare som går rakt på mål och har en fin målkänsla. Har 
varit på den här nivån tidigare men har blivit mognare och bättre nu. 

60. Erik JOSEFSSON ?+?+ ■ 22 år, 183 cm, 83 kg
■ Värvades som doldis ifjol men var till slut andrecenter. Smart spelare och te-
kare som är stark i backcheckingen. Kan bli effektivare i offensiven. 

47. Johan ADOLFSSON ?+?+ ■ 22 år, 186 cm, 82 kg
■ Vänder hem till moderklubben efter två år i AIK. Jobbig spelare att möta då 
han åker mycket skridskor, tacklar och retas – så väl fysiskt som verbalt. 

11. Jeremias AUGUSTIN ?+?+ ■ 23 år, 183 cm, 89 kg
■ Egen produkt som blir bättre och bättre. Defensivt inriktad, spelar enkelt och 
ospektakulärt. Vinner ofta närkamper. Opererat buken under försäsongen. 

28. Mikael SVENSK ?+?+ ■ 26 år, 191 cm, 97 kg
■ Lovande talang som ung men inte levt upp till förväntningarna. Stor back 
som främst är stark i defensiven men som också är en okej skridskoåkare. 

21. Robert ROSÉN ?+?+?+?+ ■ 22 år, 177 cm, 80 kg
■ Ryktades vara på väg till Elitserien men stannade till slut. Hittade speeden 
och skottet ifjol och var en av de ledande spelarna. Strålande playmaker. 

15. Henrik LÖWDAHL ?+?+ ■ 28 år, 190 cm, 88 kg
■ Lagkapten som har Örebroblod i ådrorna. Pådrivare och laglojal allroundspe-
lare som också levererar poäng. Nyckelspelare och identitetsbärare. 

43. Peter TSIMIKALIS ?+?+?+ ■ 23 år, 185 cm, 88 kg
■ Kanadensare om väntade länge på sitt grekiska pass. Första säsongen i Euro-
pa och beskrivs som en spelskicklig och poängstark center. Kan överraska. 

27. Niklas SJÖDIN ?+ ■ 22 år, 181 cm, 83 kg
■ Defensivt skicklig rollspelare som framförallt har sina styrkor i hemjobbet. 
Gjorde dock fem poäng på tio matcher i Kvalserien i våras. 

29. Marcus JOHANSSON ?+ ■ 30 år, 183 cm, 94 kg
■ Kom in sent under sommaren och fick kontrakt efter en try-out. Är en defen-
sivt lojal back med rutin som spelar enkelt och gör få misstag. Oprövad. 

77. Alexander TÄNG ?+?+ ■ 24 år, 182 cm, 89 kg
■ Före detta talang som ratades i Frölunda och Rögle innan han hittade rätt i 
Borås. Följsam, skridskoskicklig, passningssäker och levererar framåt. 

38. Johan MARKUSSON ?+?+?+ ■ 30 år, 181 cm, 100 kg
■ Hade problem med ljumskarna ifjol men valde att fortsätta ändå. Lagkapten 
med härlig inställning. Gillar att tackla och har ett hett humör. Ledare.

24. Conny STRÖMBERG ?+?+ ■ 33 år, 181 cm, 90 kg
■ En stor profil i många kretsar. Spelskicklig och avig spelare som bjuder på 
något extra och gillar att spexa. Brukar göra mycket poäng. Straffspecialist. 
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NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

VISSTE DU...

BÄSTA VÄRVNINGEN

KAPTENEN

GRUNDAD: 1997.
HEMMAARENA: Växjö Ishall
KAPACITET: 4 015
HEMSIDA: www.vaxjolakers.se

GRUNDAD: 1990.
HEMMAARENA: Behrn Arena.
KAPACITET: 4 400
HEMSIDA: www.orebrohockey.se

Poäng:  ..............................79 (5)
Gjorda mål: ..................... 155 (4)
Insläppta mål: ................. 123 (7)
Power Play:................ 22,1 % (3)
Box Play: ....................82,4 % (7)
Publiksnitt: .................. 2 486 (6)
 (Tabellplacering inom parentes)

Poäng:  ..............................30 (2)
Gjorda mål: ....................... 59 (1)
Insläppta mål: ...................33 (2)
Power Play:.................. 28,57 (1)
Box Play: ......................85,71 (4)
Publiksnitt: ...................1 101 (3)
 (Tabellplacering inom parentes)

Medelålder: .....................24,7 år
Medellängd: ................ 184,3 cm
Medelvikt: .......................88,1 kg
Längst: ..........Tom Linder, 199 cm
Kortast: ....Steve Saviano, 172 cm
Tyngst: .....Anton Hedman, 102 kg
Lättast:  ..... Emil R-Thomas, 78 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Medelålder: .....................25,4 år
Medellängd: ................ 185,6 cm
Medelvikt: ......................89,8 kg
Längst: ....Niklas Lihagen, 196 cm
Kortast: ......Niklas Sjödin, 181 cm
Tyngst: .Kristoffer Eriksson, 103 kg
Lättast:  .....Jonas Karlsson, 80 kg
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Martin Spångberg, mv, Gislaved
Niklas Rahm, b, Stjernen
Marcus Johansson, b, Karlskrona
Johan Andersson, f, Frölunda
Steve Saviano, f, Tappara
Jakob Karlsson, c, HV 71 J20
Patrik Näslund, f, Växjö J20
Peter Tsimikalis, c, Charlotte
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

Mark Owuya, mv, Djurgården (lån) 
Alexander Täng, b, Borås
Emil Axelsson, b, Västerås
Mario Altmann, b, Vienna
Justin Kurtz, b, Nordsjaelland
Scott Matzka, f, Esbjerg
Johan Adolfsson, f, AIK
Markus Andersson, f, Nyköping
Marcus Jonasén, f, Leksand
 Uppgifter från: eliteprospects.com 

■ … Växjö var ett av de lagen 
som spelade minst antal oavgjor-
da matcher på bortaplan förra sä-
songen? Det blev bara två oavgjor-
da matcher utanför Växjö, lika få som 
Leksand, Troja-Ljungby och 
Oskarshamn. 

■ … att färgstarke Mikael Fahlan-
der inte längre är ordförande i Öre-
bro? Han valde att lämna den pos-
ten efter avancemanget till Hockey-
Allsvenskan, bland annat på grund 
av tidsbrist. Ny ordförande är Da-
vor Dundic. 

■ Johan Andersson var fullkomligt 
strålande när han senast var i Växjö, 
men under två år i Frölunda lycka-
des han aldrig spela till sig en ordi-
narie plats, utan fick som bäst harva 
i fjärdekedjan. ”Bois” är en grovjob-
bande finlirare, som har fin puckkon-
troll, balans och vilja att driva på mål. 
Han går i bräschen i anfallsspelet, 
och visar vägen med sin inställning. 
Lär också vara revanschsugen efter 
misslyckandet i Elitserien. 

■ Den bästa värvningen SKA va-
ra den ”hemlige kanadensaren” som 
blev amerikanen Scott Matzka. Ve-
teranen har öst in poäng i den dans-
ka ligan, och är en hårt arbetan-
de spelare med offensiv spets, och 
han ska vara den givne stjärnan i la-
get. Så är det i alla fall tänkt. Det fak-
tum att Matzka har matchats in på 
europeiska rinkar är bra, och med 
den inställning han beskrivs ha, bor-
de han inte ha några problem att hit-
ta rätt i Örebro. 

Johan Markusson, f, 
femte säsongen i klubben

Henrik Löwdahl, c, 
tolfte säsongen i klubben

TRÄNARE
Jan Karlsson, 45 år, tredje året
Fredrik Hellgren, 41 år, tredje året

■ Janne Karlsson och Fredrik 
Hellgren fixade Växjös 
första Kvalserie nå-
gonsin förra säsong-
en, och valde också att 
förlänga sina avtal. Nu höjs 
förväntningarna på både tränar-
na och laget. 

TRÄNARE
Peter Andersson, 43 år, andra året
Lars Andersson, andra året

■ Peter Andersson klev in i Öre-
bros bås under för-
ra säsongen, och 
lyckades tillsam-
mans med Lars 
”Mozart” An-
dersson med att 
föra laget till Hockey-
Allsvenskan via Kvalserien. Därför 
var det inte konstigt att duon fick 
nya kontrakt.

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

NY!

HOCKEYALLSVENSKAN STOR LAGGUIDE SAMMANSTÄLLNING: JONAS GUSTAVSSON

Även #10 Sebastian MAGNUSSON, 20, och #2 Anton SJÖBERG 
ingår i truppen. 

BÄSTA VÄRVNINGEN

VISSTE DU...

KAPTENEN

Jonas Almqvist.

 (Tabellplacering inom parentes)
ingår i truppen. ingår i truppen. 

Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, sänder 100 matcher live från den glödheta Hockeyallsvenskan!

VÄXJÖ ÖREBRO
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HOCKEYALLSVENSKAN SPELPROGRAM 2009/2010
OMGÅNG 1

16/9 19.00 Bofors–Örebro ...........    
 19.00 Växjö–Borås ..............
 19.00 Västerås–Leksand .....    
 19.00 Sundsvall–Oskarsh. ....    
 19.00 Mora–Björklöven .......
 19.00 AIK–Malmö ...............    
17/9 19.00 Troja–Almtuna ............    

OMGÅNG 2
18/9 19.00 Borås–Bofors ............    
 19.00 Leksand–Växjö ..........   
 19.00 Malmö–Mora ............    
19/9 16.00 Oskarsh.–Troja ............    
 18.00 Björklöven–Sundsv. ...    
21/9 19.00 Almtuna–Västerås ......    
 19.00 Örebro–AIK  ...............    

OMGÅNG 3
20/9 16.00 Bofors–Leksand.........    
22/9 19.00 Troja–Björklöven ........    
 19.00 Sundsvall–Malmö ......    
 19.00 Borås–Örebro ............    
23/9 19.00 Växjö–Almtuna ..........    
 19.00 Västerås–Oskarsh. .....    
 19.00 Mora–AIK  .................    

OMGÅNG 4
25/9 19.00 Oskarshamn–Växjö ....    
 19.00 Björklöven–Västerås ..    
 19.00 Malmö–Troja .............    
 19.00 Leksand–Borås ..........    
26/9 16.00 Almtuna–Bofors .........    
27/9 16.00 AIK–Sundsvall ...........    
 16.00 Örebro–Mora .............    

OMGÅNG 5
29/9 19.00 Västerås–Malmö .......    
 19.00 Växjö–Björklöven .......    
30/9 19.00 Bofors–Oskarshamn ...    
 19.00 Troja/Ljungby–AIK  .....    
 19.00 Sundsvall–Mora.........    
 19.00 Leksand–Örebro ........    
 19.00 Borås–Almtuna ..........    

OMGÅNG 6
2/10 19.00 Malmö–Växjö ............    
 19.00 Almtuna–Leksand ......    
3/10 16.00 Örebro–Sundsvall ......    
 18.00 Mora–Troja/Ljungby ...    
4/10 16.00 Oskarshamn–Borås ....    
 19.00 AIK–Västerås .............    
5/10 19.00 Björklöven–Bofors .....    

OMGÅNG 7
7/10 19.00 Bofors–Malmö...........    
 19.00 Västerås–Mora ..........    
 19.00 Almtuna–Örebro ........    
 19.00 Leksand–Oskarsh. .....    
11/10 16.00 Växjö–AIK  ................    
 16.00 Troja–Sundsvall .........    
 18.00 Borås–Björklöven ......    

OMGÅNG 8
9/10 19.00 AIK–Bofors ................    
 19.00 Mora–Växjö ...............    
 19.00 Sundsvall–Västerås ....    
 19.00 Örebro–Troja ..............    
 19.00 Oskarsh.–Almtuna ......    
 19.00 Björklöven–Leksand ...    
 19.00 Malmö–Borås ............    

OMGÅNG 9
13/10 19.00 Växjö–Sundsvall ........    
 19.00 Almtuna–Björklöven ...    
 19.00 Leksand–Malmö ........    
 19.00 Borås–AIK  ................    
14/10 19.00 Bofors–Mora .............    
 19.00 Västerås–Troja ............    
 19.00 Oskarshamn–Örebro ..    

OMGÅNG 10
16/10 19.00 Troja/Ljungby–Växjö ..    
 19.00 Örebro–Västerås ........    
 19.00 Malmö–Almtuna ........    
 19.00 Mora–Borås ..............    
 19.00 Sundsvall–Bofors .......    
18/10 16.00 Björklöven–Oskarsh. ..    
 16.00 AIK–Leksand .............    

OMGÅNG 11
20/10 19.00 Borås–Sundsvall ........    
21/10 19.00 Bofors–Troja ..............    
 19.00 Växjö–Västerås ..........    

 19.00 Björklöven–Örebro .....    
 19.00 Oskarsh.–Malmö .......    
 19.00 Almtuna–AIK  ............    
 19.00 Leksand–Mora ..........    

OMGÅNG 12
27/9 18.00 Malmö–Björklöven ....    
23/10 19.00 Västerås–Bofors ........    
 19.00 Örebro–Växjö ............    
 19.00 AIK–Oskarshamn ........    
 19.00 Mora–Almtuna...........    
25/10 16.00 Sundsvall–Leksand ....    
 16.00 Troja–Borås ...............    

OMGÅNG 13
23/10 19.00 Leksand–Troja .............   
27/10 19.00 Björklöven–AIK  .........    
28/10 19.00 Bofors–Växjö .............    
 19.00 Oskarshamn–Mora .....    
 19.00 Almtuna–Sundsvall ....    
 19.00 Borås–Västerås .........    
1/11 16.00 Malmö–Örebro ..........    

OMGÅNG 14
30/10 19.00 Växjö–Bofors .............    
 19.00 Örebro–Malmö ..........    
 19.00 AIK–Björklöven ..........    
 19.00 Västerås–Borås .........    
 19.00 Troja–Leksand .............   
31/10 16.00 Sundsvall–Almtuna ....    
 18.00 Mora–Oskarshamn.....    

OMGÅNG 15
4/11 19.00 Växjö–Örebro ............    
 19.00 Oskarshamn–AIK .......    
 19.00 Almtuna–Mora...........    
 19.00 Leksand–Sundsvall ....    
 19.00 Borås–Troja/Ljungby ..    
6/11 19.00 Bofors–Västerås ........    
27/11 19.00 Björklöven–Malmö ....    

OMGÅNG 16
26/10 19.00 Malmö–Oskarshamn ..    
2/11 19.00 Västerås–Växjö ..........    
7/11 16.00 Sundsvall–Borås ........    
 18.00 Mora–Leksand ..........    
8/11 16.00 Troja–Bofors ..............    
 16.00 Örebro–Björklöven .....    
9/11 19.00 AIK–Almtuna..............    

OMGÅNG 17
10/11 19.00 Växjö–Troja ...............    
 19.00 Oskarsh.–Björklöven .....   
11/11 19.00 Bofors–Sundsvall .......    
 19.00 Västerås–Örebro ........    
 19.00 Almtuna–Malmö ........    
 19.00 Leksand–AIK  ............    
 19.00 Borås–Mora ..............    

OMGÅNG 18
13/11 19.00 Sundsvall–Växjö ........    
 19.00 Troja–Västerås .............    
 19.00 Örebro–Oskarshamn ..    
 19.00 Björklöven–Almtuna ...    
 19.00 Malmö–Leksand ........    
14/11 18.00 Mora–Bofors .............    
15/11 16.00 AIK–Borås .................    

OMGÅNG 19
17/11 19.00 Leksand–Björklöven ...    
18/11 19.00 Bofors–AIK  ...............    
 19.00 Växjö–Mora ...............    
 19.00 Västerås–Sundsvall ....    
 19.00 Troja–Örebro ..............    
 19.00 Almtuna–Oskarsh .......    
 19.00 Borås–Malmö ............    

OMGÅNG 20
20/11 19.00 Malmö–Bofors...........    
 19.00 Sundsvall–Troja .............   
 19.00 Örebro–Almtuna ........    
 19.00 Oskarsh.–Leksand .....    
 19.00 Björklöven–Borås ......    
21/11 18.00 Mora–Västerås ..........    
22/11 16.00 AIK–Växjö .................    

OMGÅNG 21
25/11 19.00 Bofors–Björklöven .....    
 19.00 Växjö–Malmö ............    
 19.00 Västerås–AIK  ............    
 19.00 Troja/Ljungby–Mora ...    
 19.00 Sundsvall–Örebro ......    
 19.00 Leksand–Almtuna ......    
 19.00 Borås–Oskarshamn ....    

OMGÅNG 22
14/11 16.00 Björklöven–Växjö .......    
15/11 16.00 Malmö–Västerås .......    
27/11 19.00 Oskarshamn–Bofors ...    
 19.00 AIK–Troja/Ljungby ......    
 19.00 Mora–Sundsvall.........    
 19.00 Örebro–Leksand ........    
 19.00 Almtuna–Borås ..........    

OMGÅNG 23
29/11 16.00 Bofors–Almtuna .........    
 16.00 Växjö–Oskarshamn ....    
 16.00 Västerås–Björklöven ..    
 16.00 Malmö–Troja .............    
 16.00 Sundsvall–AIK  ..........    
 16.00 Mora–Örebro .............    
 16.00 Borås–Leksand ..........    

OMGÅNG 24
22/11 16.00 Björklöven–Troja ........    
1/12 19.00 Almtuna–Växjö ..........    
2/12 19.00 Leksand–Bofors .........    
 19.00 Oskarsh.–Västerås .....    
 19.00 Malmö–Sundsvall ......    
 19.00 AIK–Mora ..................    
 19.00 Örebro–Borås ............    

OMGÅNG 25
4/12 19.00 Bofors–Borås ............    
 19.00 Västerås–Almtuna ......    
 19.00 Troja–Oskarshamn .......    
 19.00 Mora–Malmö ............    
5/12 16.00 Växjö–Leksand ..........    
 16.00 Sundsv.–Björklöven ...    
6/12 16.00 AIK–Örebro ................    

OMGÅNG 26
8/12 19.00 Örebro–Bofors ...........    
 19.00 Oskarsh.–Sundsvall .....    
 19.00 Malmö–AIK  ..............    
9/12 19.00 Borås–Växjö ..............    
 19.00 Almtuna–Troja .............   
 19.00 Björklöven–Mora .......    
11/12 19.00 Leksand–Västerås .....    

OMGÅNG 27
9/12 19.00 Västerås–Leksand .....    
11/12 19.00 Växjö–Borås ..............    
 19.00 Troja–Almtuna .............   
 19.00 Sundsvall–Oskarsh. .....   
12/12 18.00 Mora–Björklöven .......    
13/12 16.00 Bofors–Örebro ...........    
 16.00 AIK–Malmö ...............    

OMGÅNG 28
16/12 19.00 Borås–Bofors ............    
 19.00 Leksand–Växjö ..........    
 19.00 Almtuna–Västerås ......    
 19.00 Oskarshamn–Troja .....   
 19.00 Björklöven–Sundsv. ...    
 19.00 Malmö–Mora ............    
18/12 19.00 Örebro–AIK  ...............    

OMGÅNG 29
18/12 19.00 Sundsvall–Malmö ......    
27/12 16.00 Bofors–Leksand.........    
 16.00 Växjö–Almtuna ..........    
 16.00 Västerås–Oskarsh. .....    
 16.00 Troja–Björklöven ........    
 16.00 Mora–AIK  .................    
 16.00 Borås–Örebro ............    

OMGÅNG 30
29/12 19.00 Almtuna–Bofors .........    
 19.00 Björklöven–Västerås ..    
 19.00 Troja–Malmö .............    
 19.00 AIK–Sundsvall............    
 19.00 Leksand–Borås ..........    
30/12 19.00 Oskarshamn–Växjö ....    
 19.00 Örebro–Mora .............    

2010
OMGÅNG 31

2/1 16.00 Leksand–Örebro ........    
3/1 16.00 Bofors–Oskarshamn ...    
 16.00 Växjö–Björklöven .......    
 16.00 Sundsvall–Mora ........     
 16.00 Borås–Almtuna ..........    
4/1 19.00 Västerås–Malmö .......    
 19.00 Troja/Ljungby–AIK  .....    

OMGÅNG 32
5/1 19.00 Almtuna–Leksand ......    
6/1 16.00 Björklöven–Bofors .....    

 16.00 Malmö–Växjö ............    
 16.00 AIK–Västerås .............    
 16.00 Mora–Troja/Ljungby ...    
 16.00 Oskarshamn–Borås ....    
 17.00 Örebro–Sundsvall .......    

OMGÅNG 33
8/1 19.00 Växjö–AIK .................    
 19.00 Västerås–Mora ..........    
 19.00 Leksand–Oskarsh. .....    
 19.00 Borås–Björklöven ......    
9/1 18.00 Bofors–Malmö ..........    
10/1 16.00 Almtuna–Örebro ........    
17/1 16.00 Troja–Sundsvall .........    

OMGÅNG 34
11/1 19.00 Malmö–Borås ............    
12/1 19.00 Mora–Växjö ...............    
12/1 19.00 Björklöven–Leksand ...    
13/1 19.00 AIK –Bofors ...............    
 19.00 Sundsvall–Västerås ....    
 19.00 Örebro–Troja ..............    
 19.00 Oskarsh.–Almtuna ......    

OMGÅNG 35
15/1 19.00 Bofors–Mora .............    
 19.00 Växjö–Sundsvall ........    
 19.00 Västerås–Troja .............    
 19.00 Oskarshamn–Örebro ..    
 19.00 Leksand–Malmö ........    
 19.00 Borås–AIK  ................    
17/1 16.00 Almtuna–Björklöven ...    

OMGÅNG 36
19/1 19.00 Björklöven–Oskarsh. ..    
 19.00 AIK–Leksand .............    
20/1 19.00 Sundsvall–Bofors .......    
 19.00 Troja/Ljungby–Växjö ..    
 19.00 Örebro–Västerås ........    
 19.00 Malmö–Almtuna ........    
 19.00 Mora–Borås ..............    

OMGÅNG 37
22/1 19.00 Bofors–Troja ..............    
 19.00 Växjö–Västerås ..........    
 19.00 Björklöven–Örebro .....    
 19.00 Oskarshamn–Örebro ..    
 19.00 Leksand–Mora ..........    
 19.00 Almtuna–AIK  ............    
 19.00 Borås–Sundsvall ........    

OMGÅNG 38
24/1 16.00 AIK–Oskarshamn........    
 16.00 Sundsvall–Leksand ....    
25/1 19.00 Västerås–Bofors ........    
 19.00 Örebro–Växjö ............    
 19.00 Mora–Almtuna...........    
 19.00 Troja/Ljungby–Borås ..    
29/1 19.00 Malmö–Björklöven ....    

OMGÅNG 39
26/1 19.00 Björklöven–AIK  .........    
27/1 19.00 Bofors–Växjö .............    
 19.00 Malmö–Örebro ..........    
 19.00 Oskarshamn–Mora .....    
 19.00 Almtuna–Sundsvall ....    
 19.00 Leksand–Troja .............   
 19.00 Borås–Västerås .........    

OMGÅNG 40
29/1 19.00 Växjö–Bofors .............    
30/1 18.00 Mora–Oskarshamn.....    
31/1 16.00 Troja–Leksand .............   
 16.00 Örebro–Malmö ..........    
 16.00 AIK –Björklöven .........    
 16.00 Sundsvall–Almtuna ....    
 16.00 Västerås–Borås .........    

OMGÅNG 41
29/1 19.00 Leksand–Sundsvall ....    
2/2 19.00 Björklöven–Malmö ....    
3/2 19.00 Bofors–Västerås ........    
 19.00 Växjö–Örebro ............    
 19.00 Oskarshamn–AIK .......    
 19.00 Almtuna–Mora...........    
 19.00 Borås–Troja/Ljungby ..    

OMGÅNG 42
5/2 19.00 Sundsvall–Borås ........    
 19.00 Malmö–Oskarshamn ..    
 19.00 Örebro–Björklöven .....    
 19.00 Mora–Leksand ..........    
 19.00 Västerås–Växjö ..........    
7/2 16.00 Troja–Bofors ..............    

 16.00 AIK–Almtuna .............    
OMGÅNG 43

20/12 16.00 Almtuna–Malmö ........    
10/2 19.00 Bofors–Sundsvall .......    
 19.00 Växjö–Troja/Ljungby ..    
 19.00 Västerås–Örebro ........    
 19.00 Oskarsh.–Björklöven ..    
 19.00 Leksand–AIK  ............    
 19.00 Borås–Mora ..............    

OMGÅNG 44
29/1 19.00 AIK–Borås .................    
7/2 16.00 Sundsvall–Växjö ........    
12/2 19.00 Mora–Bofors .............    
 19.00 Troja–Västerås .............    
 19.00 Örebro–Oskarshamn ..    
19/2 19.00 Björklöven–Almtuna ...    
 19.00 Malmö–Leksand ........    

OMGÅNG 45
12/2 19.00 Leksand–Björklöven ...    
14/2 16.00 Bofors–AIK  ...............    
 16.00 Växjö–Mora ..............    
 16.00 Västerås–Sundsvall....    
 16.00 Troja–Örebro..............    
 16.00 Almtuna–Oskarsh.......    
15/2 19.00 Borås–Malmö ............    

OMGÅNG 46
7/2 19.00 Björklöven–Borås ......    
17/2 19.00 Malmö–Bofors...........    
 19.00 AIK–Växjö ..................    
 19.00 Mora–Västerås ..........    
 19.00 Sundsvall–Troja .........   
 19.00 Örebro–Almtuna ........    
 19.00 Oskarsh.–Leksand .....    

OMGÅNG 47
22/2 19.00 Bofors–Björklöven .....    
 19.00 Växjö–Malmö ............    
 19.00 Västerås–AIK  ............    
 19.00 Troja/Ljungby–Mora ...    
 19.00 Sundsvall–Örebro ......    
 19.00 Leksand–Almtuna ......    
 19.00 Borås–Oskarshamn ....    

OMGÅNG 48
7/2 16.00 Malmö–Västerås .......    
20/2 16.00 AIK–Troja/Ljungby ......    
25/2 19.00 Oskarshamn–Bofors ...    
 19.00 Björklöven–Växjö .......    
 19.00 Mora–Sundsvall.........    
 19.00 Örebro–Leksand ........    
 19.00 Almtuna–Borås ..........    

OMGÅNG 49
26/2 19.00 Troja–Malmö .............    
27/2 17.00 Borås–Leksand ..........    
 18.00 Bofors–Almtuna .........    
28/2 19.00 Växjö–Oskarshamn ....    
 19.00 Västerås–Björklöven ..    
 19.00 Sundsvall–AIK  ..........    
 19.00 Mora–Örebro .............    

OMGÅNG 50
3/3 19.00 Leksand–Bofors .........    
 19.00 Almtuna–Växjö ..........    
 19.00 Oskarsh.–Västerås .....    
 19.00 Björklöven–Troja ........   
 19.00 Malmö–Sundsvall ......    
 19.00 AIK–Mora ..................    
 19.00 Örebro–Borås ............  

OMGÅNG 51
5/3 19.00 Bofors–Borås ............
 19.00 Växjö–Leksand
 19.00 Västerås–Almtuna ......
 19.00 Troja–Oskarshamn. .....
 19.00 Sundsv.–Björklöven ...
 19.00 Mora–Malmö ............
 19.00 AIK–Örebro ................

OMGÅNG 52
7/3 16.00 Örebro–Bofors ...........
 16.00 Borås–Växjö ..............
 16.00 Leksand–Västerås .....
 16.00 Almtuna–Troja .............
 16.00 Oskarsh.–Sundsvall ....
 16.00 Björklöven–Mora .......
 16.00 Malmö–AIK ...............

■ Grundserien följs av två kvalserier. En för de fyra första lagen (möter de två sämsta i elitserien) om två platser i Elitserien och en för de två sämst placerade lagen (möter fyra bästa i Division 1) för att hänga kvar.



✔✔✔✔✔ Modernisering Modernisering
✔✔UtvecklingUtveckling
✔✔FörnyelseFörnyelseFörnyelse

December 2002, på Bosön utanför Stockholm. Det svenska 
förbundet har samlat 120 av Sveriges främsta hockeytänkare.

De har fått en uppgift: att lösa krisen i svensk hockey.
Vilken kris, förresten?
Tre Kronor hade på våren tagit andra raka bronsmedaljen i 

VM. Dessutom skulle ju landslaget under de två kommande åren 
plocka hem silvermedaljerna i samma turnering.

Men anledningen till mötet på Bosön var inte bristen på med-

aljer från seniorturneringar.
Anledningen var att Sverige inte hade varit på pallen i ett 

 junior-VM sedan 1996. Att det knappt fanns en enda junior i elit-
lagens trupper. Att det i de yngre juniorlandslagen saknades rik-
tigt lovande talanger.

Sverige hade helt enkelt hamnat långt efter konkurrenterna 
i talangutvecklingen. Därför var de 120 experterna samlade på 
Bosön. S

Usla resultat i juniorturneringarna, ifrånsprungna 
i talangutvecklingen och en spelstil som var förlegad.

Det var för sju år sedan.
Nu berättar förbundets utvecklingschef 

Tommy Boustedt hur det är möjligt att svensk hockey 
plötsligt mår bättre än någonsin.

– Vi är tillbaka där vi var en gång i tiden. Och vi kommer 
att ta ytterligare framsteg, säger han.

Text: Stefan Persson   ■    Foto: Sara Ringström

Möt mannen bakom den 
svenska talangexplosionen



Småkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VMSmåkronornas placering i J-VM

Tommy Boustedt tar emot Sportbladet i 
förbundets lokaler vid Globenområdet.

I bokhyllan bakom Boustedt står ett dvd-
exemplar av klassikern ”Slagskott”. Som tur 
är, kanske, har dock inte den filmen så myck-
et att göra med arbetet med utvecklingen av 
svensk juniorhockey.

I stället är det en 100-punktslista – med ur-
sprung från det där mötet på Bosön – som 
varit det centrala i Tommy Bousteds arbete.

– Vi gjorde en lista med 100 punkter, på 
saker som vi ville göra. Det var inom tre 
områden, tränarutbildning, spelarutveck-
ling och utbildningsmaterial. Det blev en 
mängd olika punkter, säger Tommy Bou-
stedt.

– Och de två huvudmålen var att produ-
cera fler spelare till eliten och konkurrera 
med alla våra juniorlandslag.

Sju år efter att 100-punktslistan togs fram, 
har Tommy Boustedt kunnat bocka av var-
enda punkt.

Som till exempel:

✔ Problemet: För dåligt utbildningsma-
terial

Lösningen: Förbundet har tagit fram 
mängder av pärmar och 26 dvd:er med ut-
bildningsmaterial.

– Det behövdes förnyas, utvecklas och 
moderniseras. Och det har vi gjort, säger 
Boustedt.
✔ Problemet: Juniorlandslagen för dåligt 
förberedda för internationellt spel.

Lösningen: Landslagen åker på betydligt 
fler turneringar, framför allt i utlandet.

– När man jobbar nationellt finns det en 
risk för att det blir inavel. Man kan nå en 
viss nivå, men sen stagnerar man. Och när 
man sedan kommer ut internationellt, så får 
man en chock av hur komplicerat spelet är. 
Ta U20-laget som ett exempel. De spelar nu 
tre turneringar, ett VM och har ett camp un-
der en och samma säsong.
✔ Problemet: Spelarna tränade för lite.

Lösningen: Tack vare hockeygymnasium 
får nu spelarna även träna under skoltid. 

Lägg därtill träningen med klubblaget och 
landslagen.

– Det var en av sakerna som kom fram i 
utredningen. Våra talanger måste träna mer, 
oftare och tuffare. Det ändrade vi på och det 
har också gett resultat.

Den delen av arbetet som blivit mest 
mytomspunnen, är dock ”Vägen till elit”. The 
Hockey News har skrivit om projektet som 
en av de största anledningarna till talangut-
vecklingens uppsving i Sverige.

– ”Vägen till elit” har fokus på spelarna 
i junioråldern och är väldigt elitinriktat. Vi 
har lagt upp en detaljerad läroplan och det 
kan handla om detaljer som spelet runt mål, 
klubbteknik eller större saker som säsongs-
planering.

Projektet går ut på att utbilda cirka 200 
svenska juniorcoacher.

– De har fått en specialutbildning under 
fyra års tid. Det finns fyra delar och vi har 
olika författare till kapitlen, säger Boustedt.

– Ett av mina favoritkapitel är ”Match-
coachning” av Scotty Bowman. Han har 
dock haft en spökskrivare, ska jag erkänna. 
Scotty skriver inte. Och han föreläser inte, 
han berättar historier. Han behöver ha en 
mentor som hela tiden intervjuar honom. 
Men det är ett mycket intressant kapitel.

Resultatet av ”Vägen till elit” och för-
bundets arbete sedan 2002 är smått sensa-
tionellt.

Till exempel så fanns det åtta 17-åring-
ar i elitserien i fjol, vilket är rekord. Sam-
manlagt fick 31 juniorer speltid under 
 säsongen.

Småkronorna är att räkna med igen och 
har två raka finalförluster mot Kanada.

I sommarens NHL-draft gick sju svens-
ka spelare i första rundan. Det är nytt re-
kord och kan jämföras med 2004, då ingen 
svensk valdes i första rundan. Sammanlagt 
tingades 24 svenskar av NHL-lagen. Rekord? 
Just det.

Är det rimligt att tro att Sverige kommer 
att ha sju spelare i förstarundan även i 
framtiden?

– Nja, jag har lite statistik över födelse-
talen i Sverige. Ett år när det föds myck-
et barn, så föds det nästan 125 000. När det 
föds lite barn, så föds det strax under 90 
000. Ungefär sex procent av de barn som 
föds börjar spela ishockey. Chansen att få 
fram talangen ökar ju om det är fler som 
börjar. Till exempel så föddes det många 
barn 1990 och 1991 och där har vi också 
många talanger.

– Så jag tror inte att det är en siffra som 
kommer återupprepas varje år. Men man får 
se det under en längre tid. Och jag är överty-
gad om att om man gör en graf, så ligger den 
med positiv lutning. För några år sedan ha-
de vi ju ingen i förstarundan.
Trots framgångarna på juniorsidan, så 
känns det som om vi har en bit kvar till 
Kanada. Det märktes väl inte minst 
i senaste JVM-finalen?

– Absolut, så är det. Vi har några steg kvar 
till Kanada. Men vi jobbar på det. Vi har till 
exempel ett ytterligare utökat utbyte med 
Kanada och USA. På de tre sommarcamper 
som vi har haft för U17, U18 och U20 så har 
vi haft kanadensiska och amerikanska spe-
lare hitbjudna som sparringpartners. Vi har 
tränat ihop och med dom, vi har spelat mot 
och med dom.

– Sedan har vi ett nytt upplägg inför 
JVM. I november gör vi ett genrep med 
vårt J20-landslag. Då åker vi till Montreal 
och möter tre universitet, som har spelare 
upp till 24 år. Det vi brukar göra i novem-
ber annars är att spela mot Finland, Ryss-
land och Tjeckien i en Euro Hockey Tour. 
Men det laget som Per Mårts ska ha i JVM 
åker över och spelar på små rinkar, med 
deras regler och deras spel. Det är ett steg. 
Sedan får vi se om det räcker, säger Tom-
my Boustedt.

Stefan Persson
stefan.persson@aftonbladet.se

6 6

4

5

4

7

8

7
6

5

4

2 2

15

17

23 23

16

21

18 18

12

18
17 17

24

1 1
2

3
2 2

1

0

1

3

1

3

7Småkronornas placering i J-VM
Svenskar i NHL-draftenSvenskar i NHL-draften
Svenskar i första rundan av NHL-draften

Projektet ”Vägen till elit” är en av de största anledningarna till talangutvecklingens uppsving i Sverige. Foto: SARA RINGSTRÖM Victor Hedman och Jacob Markström är två av de största talangerna Sverige fått fram på senare år. I vintras spelade de final i J-VM Foto: AP
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Sportbladets tv-satsning på nätet, S24.se, kommer att sända inte mindre än 100 matcher live 
från den glödheta Hockeyallsvenskan. Matchschema på S24.se i september:

SUCCÉN ÄR TILLBAKA

från den glödheta Hockeyallsvenskan. Matchschema på S24.se i september:

Ons 16 sept kl 19.00: Bofors–Örebro
Ons 16 sept kl 19.00: Västerås–Leksand
Fre 18 sept kl 19.00: Leksand–Växjö Lakers
Mån 21 sept kl 19.00: Almtuna–Västerås

Fre 25 sept kl 19.00: Malmö-Troja–Ljungby
Sön 27 sept kl 16.00: AIK–Sundsvall
Ons 30 sept kl 19.00: Troja-Ljungby–AIK
Ons 30 sept kl 19.00: Leksand–Örebro

SE ÄNNU FLER
MATCHER PÅ:

”ATT VARA ÄRLIG 
 ÄR A OCH O”
”ATT VARA ÄRLIG ”ATT VARA ÄRLIG 

ÄR A OCH O”
Han är Sveriges mest populära ishock-
eykommentator.

I vinter ska han kommentera på Sve-
riges enda ishockeykanal.

– Det känns verkligen jätteroligt, 
säger Calle Johansson.

Kommentatorer är ofta i samma sits 
som domare. Är de dåliga klagar pu-
bliken direkt. Är de bra får de oftast 
inte höra något alls.

Med Calle Johansson är det inte rik-
tigt så. När hans namn nämns är det 
oftast i positva ordalag, både från all-
mänheten och spelarna själva.

I det kommande numret av Sport-
magasinet har elitseriespelarna fått 
välja vilken svensk hockeykom-

mentator de tycker är bäst. Där vann 
 Johansson en klar seger, före tvåan Niklas 

Holmgren, som precis som Johansson har 
flyttat från Canal Plus till nystartade  Viasat 
Hockey.

När Johansson får höra resultatet blir han 
glad.

– Det är självklart kul att höra, säger han.

Varför tror du att du uppskattas så mycket?
– Jag vet inte riktigt, men hade jag varit i sam-

ma position hade jag nog jag som spelare upp-
skattat att det var någon som själv hade gjort det 
som kommenterade, någon som har varit med 
om samma saker och kan det hela. Sedan är det 
a och o att man är ärlig. Är det någon som är då-
lig får man tala om att han har en dålig dag, men 
är han bra i nästa match måste man säga det då 
också. Det är för många som bara är negativa om 
de inte tycker om en spelare, och bara positiva 
om de tycker om en.

Calle Johansson syntes ofta vpå Canal Plus till-
sammans med Niklas Holmgren. Just Holmgren 
är en av huvudanledningarna till att Johansson 
trivs så bra med sitt jobb.

– Givetvis är en av de bästa sakerna att jag får 
se mycket hockey. Men ska sanningen fram så är 
en stor anledning till att jag trivs med jobbet att 
jag trivs så bra med Niklas Holmgren. Hade jag 
inte jobbat med någon som jag trivs så bra med 
hade jag nog inte kunnat fortsätta, men Niklas är 
verkligen en kanonkille som jag trivs suveränt 
med även vid sidan om isen, säger han.

Daniel Grefve

HÄR SER DU VINTERNS ISHOCKEYHÄR SER DU VINTERNS ISHOCKEYHÄR SER DU VINTERNS ISHOCKEYHÄR SER DU VINTERNS ISHOCKEY
ELITSERIEN:

■ Inledningsvis sänder Canal Plus två matcher i veckan (torsdagar 
och lördagar), men från och med november kommer de att sända fy-
ra dagar i veckan (måndag, tisdag, torsdag och lördag). På tors dagar 
kommer Canal Plus 2 dessutom att sända "Målextra", där man hop-
par mellan arenorna och visar mål och sammandrag.

Följande matcher är redan nu utvalda för Canal Plus:
24 september: HV71–Djurgården
26 september: Frölunda–Timrå
1 oktober: Modo–Brynäs
3 oktober: Skellefteå–Frölunda
8 oktober: HV71–Färjestad
10 oktober: Brynäs–Luleå
15 oktober: Frölunda–Färjestad
Undantag: Premiärmatchen Färjestad–Skellefteå den 21 

september sänds i SVT.

ALLSVENSKAN:
■ Allsvenskan kan ses i tre olika kanaler, Viasat Hockey, TV8 
och Sportbladets web-tv-kanal S24. 

Sändningar från de första omgångarna: 
16 september: AIK–Malmö .........................
16 september: Bofors–Örebro ....................
16 september: Västerås–Leksand ..............
18 september: Leksand–Växjö ...................
17 september: Troja-Ljungby–Almtuna .......
18 september: Malmö–Mora ......................
19 september: Björklöven–Sundsvall .........
21 september: Almtuna–Västerås ..............
25 september: Malmö–Troja-Ljungby .........
9 oktober Mora–Växjö .......................................

NHL
■ Efter att under en lång tid ha sänts i Canal Plus kommer NHL i 
vinter att kunna ses i Viasats kanaler. Huvuddelen av matcherna 
kommer att kunna ses i Viasat Hockey, men premiären i Stockholm 
mellan Detroit och St Louis kommer att sändas i TV6.

KHL
■ Viasat Hockey är kanalen som kommer att sända KHL i vinter. 
60 matcher kommer att direktsändas på kanalen under  säsongen. 
Matcherna sänds på måndagar och lördagar. Matcherna med 
svensk intresse kommer att prioriteras.

Sändningar från de första omgångarna:
12 september: Dynamo Riga–Salavat Yulaev
14 september: Ak Bars Kazan–MVD
19 september: Spartak Moskva–Dynamo Riga
21 september: Spartak Moskva–Sibir Novosibirsk

HOCKEYBIBELN TVGUIDE
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