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LINKÖPING MOT FRÖLUNDA  SÄSONGENS HETASTE FAJT

De värvar tyngst, har högst publiksnitt på sina hemmamatcher och de pratar högst.
Linköping och Frölunda både stör och berör runt om i Hockeysverige.
Nu tippar många att SM-guldet blir en  tvekamp mellan två av elitseriens  tyngsta aktörer.    
Text: Hans Abrahamsson Foto: Ola Axman
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U nder hela våren och sommaren har 
kapprustningen pågått mellan de 
två tungviktarna.

Linköping gick ut stenhårt och 
värvade Fredrik Norrena, Magnus Johans-
son, Niclas Hävelid och Tony Mårtensson.

Frölunda kontrade med finska landslags-
backarna Mikko Lehtonen och Ville Mänty-
maa samt hemvändarna Joel Lundqvist och 
Per-Johan Axelsson.

– Men jag tycker inte att det pågått något 
värvningskrig. Vi hade inte förväntat oss att 
både ”Pebben” och Joel skulle komma hem 
samtidigt, säger Frölundas klubbdirektör 
Mats Ahdrian.

Däremot håller Ahdrian med om att Lin-
köping och Frölunda har många gemensam-
ma nämnare som förenar de bägge klubbar-
na.

– Vi har många likheter. Vi är rätt lika or-
ganisatoriskt, rätt lika när det handlar om att 
bygga lag och varumärke. Men Linköping är 
lite spretigare, och gör lite andra saker utan-
för ishockeyn. De har bland annat ett dam-
fotbollslag, vilket vi inte har.

En annan sak som skiljer de båda klub-
barna är arenafrågan. Medan Linköping på 
egen hand driver Cloetta Center är Frölunda 
hyresgäst i Scandinavium

– Vi har tagit ett beslut att vi inte ska vara 
bra på korv och öl, utan på ishockey. Vi inves-
terar våra pengar rakt ner i hockeyverksam-
heten, inte i någon egen arena. Där har Linkö-
ping valt en annan väg, säger Ahdrian.

Hur ser du annars på Linköping?

– Jag har gillat dem ända sedan de kom 
upp i elitserien. Då var det många som rus-
kade på huvudet och snacket gick att de var 
en skam för svensk ishockey och liknande. 
Men det har funnits en kaxighet i den klub-
ben som jag alltid har gillat.

– Då menar jag en positiv kaxighet, Lin-
köping vill något. De vill framåt, vill utveck-
las, vill vara en betydelsefull aktör i staden 
Linköping.

Mats Ahdrian har ingenting emot att Frö-
lunda framställs som en storklubb.

– Vi har blivit en klubb som uppfattas 
som en toppklubb. Förhoppningsvis har vi 
förtjänat den positionen för att vi har gjort 
någonting som är bra. Vi har haft bra sportsliga 
resultat de senaste sju åtta åren.

”Imponeras av Färjestad”
Både Linköpings och Frölundas spelar-

budget snuddar 50-miljonersstrecket. Och 
Mats Ahdrian har aldrig gjort någon hemlig-
het av att spelarna i Frölunda ska tjäna bra.

– Vi har inga förväntningar att våra kil-
lar ska spela med något underförstått hjär-
ta, och av den anledningen inte ha bra be-
talt. De ska ha en marknadsmässig lön, då 
kan vi också ställa krav på att de agerar pro-
fessionellt.

– Samtidigt är det inte bra spelare som 
vinner någonting, utan bra lag.

Nu pekas Frölunda ännu en gång 
ut som favorit till SM-guldet.
– Det är okej för mig. Vi måste våga säga 

att vi håller på för att vinna. Där kan jag im-
poneras av Färjestad, där pratar man i ter-
mer att det är vinna som gäller. För oss är 
det nästa steg att ta.

Du tycker ni behöver bli kaxigare?
– Inte kaxigare, men vi måste bli tydligare 

med att vi vill vinna. För mig är inte det kax-
igt. Det enda jag vill är att vi skall vinna och 
det kanske kan uppfattas som kaxigt, men 
för mig är det helt okej om det hjälper till att 
driva Frölunda framåt.

Linköpings stjärnmålvakt Fredrik Nor-
rena har spelat i bägge klubbarna. Guldsä-
songen 2002/03 delade han målvaktsjobbet 
i Frölunda med en viss Henrik Lundqvist.

– När jag kom till Göteborg kändes det 
direkt att det var en toppklubb. Bra orga-
nisation, bred trupp och mycket folk på 
matcherna. Min känsla är att Linköping 
sakta närmat sig Frölunda, även om det 
funnits lite växtverk på vägen. Det är trots 

allt inte så många år sedan LHC var ett lin-
dansargäng.

Duckar för favoritskapet
Efter två och en halv säsong i NHL och en 

halv säsong i KHL är Norrena tillbaka i Lin-
köping igen. Och han märker att klubben han 
lämnade för tre år sedan har förändrats:

– Allt är mycket större nu, man märker att 
klubben har växt. Antalet anställda, framför 
allt på marknadssidan, är fler. Klubben har 
även ett damfotbollslag som tillhör toppen 
i allsvenskan.

Sportsligt då, är det dags för Lin-
köping nu?
– Jag tror vi har möjligheten att gå hela 

vägen, det är därför jag är här. Chansen att 
vinna var huvudorsaken till att jag valde att 
komma tillbaka.

Ändå duckar Fredrik Norrena en aning 
när det gäller snacket att Linköping och Frö-
lunda utpekas som huvudfavoriter till SM-
guldet:

– Jag hoppas att det är så, men tycker HV 
71 ser starka ut. Visst, vi har värvat en del, 
men samtidigt har vi även tappat ganska 
många från förra säsongen. Om vi vunnit al-
la träningsmatcher med 10–0 hade det varit 
en sak, men nu har det inte riktigt sett ut så.

Att Linköpings artistspelare Jaroslav Hlin-
ka och Jan Hlavac ansluter till laget först i 
mitten av oktober bekymrar finländaren:

– Vi har varit kort om folk under för-
säsongen och har inte spelat speciellt bra, 
men jag är säker på att det kommer bli bra i 
slutändan, säger Norrena.

Där får han medhåll av poängkungen 
Tony Mårtensson.

– När alla är här tycker jag vi har ett riktigt 
bra lag. Men vi kommer att sakna två grymt 
bra spelare fram till den 14 oktober, och vi 
måste samla ihop så många poäng det bara 
går fram till tjeckerna kommer, säger Mår-
tensson.

Men varken Mårtensson och Norrena har 
någonting mot att haussas upp i förhands-
snacket.

– Jag är hundra gånger hellre favorit än 
nederlagstippad. Jag spelar ishockey för att 
vinna och tycker bara det är kul om andra 
tycker vi har ett bra lag, säger Mårtensson.

Hans Abrahamsson
hans.abrahamsson@aftonbladet.se
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ANTAL SM-GULD

ANTAL SM-FINALFÖRLUSTER 

??+??+??+??+      MÅLVAKTER     ??+??+??+??+

 ?+?+?+?+    BACKAR    ?+?+?+?+ 

   ?+?+?+   FORWARDS   ?+?+?+?+ 

?+?+    TRÄNARE    ?+?+?+

  TOTALT 

140 miljoner

48 miljoner.

Sju miljoner kronor.

Cloetta Center

8 500.

7 467 (tvåa totalt).

Inga.

Två.

■  Fredrik Norrena 
är en världsmålvakt, 

som var med och vann 
KHL-guld med Kazan 

i våras. Blir Linköpings 
nyckelsepelare num-

mer ett i vinter.

■  Hävelid, Fernholm 
och framför allt 

Magnus Johansson 
kommer att få dra ett 

tungt lass. Lite tunnare 
bakom de tre lands-

lagsbackarna.

■  Inte alls samma 
bredd som Frölunda, 

men har bättre toppar 
i form av Tony Mår-

tensson och Jaroslav 
Hlinka.

■  Slavomir Lener har 
en hel del att bevisa 
när det handlar om 

SM-slutspel. Utslagen 
två gånger i kvarten 

med Luleå och samma 
visa förra säsongen 
med favorittippade 

Linköping.

125 miljoner

49 miljoner.

70 miljoner kronor.

Scandinavium

12 044.

11 234 (etta totalt)

Tre (1965, 2003, 2005)

Fem.

■  Johan Holmqvist är 
precis som Norrena en 
världsmålvakt. Oerhört 
ambitiös och målmed-
veten. Var inte på topp i 
semifinalserien mot HV 
71 i våras, och är ute 
efter revansch nu.

■  Tre finska landslags-
män, två svenska och en 
dansk. Frölunda står väl 
rustat på backsidan även 
om markeringsspelet 
i egen zon stundtals 
varit virrigt under försä-
songen.

■  Överflödets förban-
nelse drabbade Frölunda 
under försäsongen. Har 
bantat nu och det ser in-
tressant ut. Räkna dock 
med att både Lundqvist 
och Axelsson behöver 
tid att acklimatisera sig.

■  Ulf Dahlén tog 
Frölunda till semifinal 
under sitt första år som 
elittränare. Hade stor 
hjälp av Janne Karlsson 
under debutsäsongen. 
Tvingas stå mer på egna 
ben nu.
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U nder hela våren och sommaren har Mats Ahdrian har ingenting emot att Frö- allt inte så många år sedan LHC var ett lin-

”Jag är hundra gånger hellre favorit än neder-
lagstippad. Jag spelar ishockey för att vinna”
”Jag är hundra gånger hellre favorit än neder-”Jag är hundra gånger hellre favorit än neder-”Jag är hundra gånger hellre favorit än neder-

”Vi har många likheter. Vi är rätt lika organisatoriskt, 
rätt lika när det handlar om att bygga lag och varu-
märke. Men Linköping är lite spretigare...” Frölundas klubbdirektör Mats Ahdrian

SEGERSUGEN ”När alla är här 
tycker jag vi har ett riktigt bra 
lag”, säger Tony Mårtensson.

VS.
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Sportbladet efter 
Timrå–HV71, 

1–1, 18 januari.

elitseriens 10 hetaste dueller

■ ■ Kent McDonell gjorde succé under sin första 
säsong i Skellefteå. Men då försvann Per-Erik 
Johnsson och ersattes av Hans Särkijärvi – som 
inte alls gillade McDonell. Kanadensaren fick 
mindre och mindre speltid och trots att han var 
Skellefteås näst bäste målskytt fick han spela i 
fjärdekedjan. Inför årets säsong fick han beskedet: 
”Du får stanna om du vill, men då får du spela med 
juniorerna.” Det ville inte McDonell, utan flyttade 
till Färjestad och ”Perra”.
SSFÖRSTA MÖTET: 21 september (FBK–Saik).

■ ■ Mathias Tjärnqvist var utan kontrakt och gav 
Rögle följande besked: ”Jag vill flytta till någon 
klubb där jag kan vinna något.” Någon vecka senare 
skrev han på för en annan klubb – Djurgården. 
Djurgården som har tappat sina stora stjärnor från 
fjolåret och tippas få slåss hårt för att ta sig till slut-
spelet. Besvikelsen i Rögle var stor och förståelsen 
för Tjärnqvists beslut liten.
SSFÖRSTA MÖTET: 15 oktober (Djurgården–
Rögle).

■ ■ Per Gustafsson är med 
sina 39 år elitseriens äldste 
spelare. Trots det är han år 
efter år en av HV:s bästa och 
mest värdefulla spelare. Men 
snart måste väl åldern ta ut 
sin rätt. 

Eller vad säger du, Per?
SSFÖRSTA MÖTET: 21 
september (LHC–HV71).

■ ■ Johan Fransson och Slavomir Lener har aldrig 
dragit jämnt. I Luleå skar det sig rejält mellan dem 
då Fransson blev totalt utfryst av Lener och till slut 
inte fick någon speltid alls. Fransson tvingades 
byta klubb och hamnade till slut i Linköping där 
han blev landslagsspelare. Men helt plötsligt kom 
Lener tillbaka, bänkade Fransson igen – och sågade 
både Bengt-Åke Gustafsson och Fransson när 
denne blev uttagen i landslaget. Nu ska Fransson 
ta revansch.
SSFÖRSTA MÖTET: 29 september (Luleå–LHC)

■ ■ Frölundas sekretariat är elitseriens i särklass 
minst omtycka. För två år sedan ljöd slutsignalen 
ett par sekunder för tidigt när Färjestad jagade 
kvittering, vilket ledde till att ett sent mål under-
kändes. 

I våras, i kvartsfinalspelet mot Luleå, glömde 
sekretariatet att stoppa klockan flera gånger, vilket 
fick Luleå att anklaga Frölunda för fusk.
SSFÖRSTA MÖTET: 26 september (Frölunda–
Timrå).

■ ■ Huvuddomarna och de assisterande domarna 
hamnar ofta i fokus. Men i fjol hamnade några 
andra domare i blåsväder: Måldomarna. 

Flera mål granskades av måldomarna, ofta 
ganska länge. Sedan kom beskedet: Mål. Eller 
inget mål. 

Sedan visade det sig att beslutet var felaktigt, 
och spelare, ledare och publik rasade. Kommer det 
bli annorlunda i år?
SSFÖRSTA MÖTET: 21 september.

■ ■ Jonathan Hedström värvades till Timrå under 
uppmärksammade former 2006. Många trodde då 
att han skulle välja Skellefteå, klubben han slog 
igenom i och som var nykomlingar i elitserien. Istäl-
let valde han Timrå. När han skulle spela borta mot 
Skellefteå hälsades han välommen med en hängd 
docka. I våras skulle han välja ny klubb igen. Vad 
han gjorde? Valde bort Skellefteå ytterligare en 
gång, till förmån för ärkefienden Luleå.
SSFÖRSTA MÖTET: 24 september (Skellefteå–
Luleå)

■ ■ I fjol skar det sig mellan förbundskaptenen 
Bengt-Åke Gustafsson och några av elitserieklubbarna. 
När Gustafsson tog ut truppen till Karjala Tournament 
meddelade HV och Linköping att de skulle stoppa sina 
uttagna spelare från att vara med. Förbundskaptenen 
blev förbannad och sa syrligt: ”Jag kanske borde ta 
semester och låta klubbarna sköta uttagningen.” 
Stämningen var sedan spänd resten av säsongen.
SSFÖRSTA MÖTET: Karjala Tournament 
5 november. Uttagning en vecka innan.

■ ■ Andreas Jämtin har hunnit skaffa sig ett 
flertal ovänner under sina år i elitserien. I våras fick 
han några oväntade: Michael Sundlöv, sportchef i 
Brynäs och Mattias Pettersson, materialförvaltare i 
samma klubb. När Jämtin fick matchstraff och läm-
nade isen utbröt tumult i spelargången där Jämtin 
och Sundlöv började slåss, och Jämtin dessutom 
slogs blodig av Pettersson. I rättegången friades 
Jämtin men Sundlöv och Pettersson fick böter.
SSFÖRSTA MÖTET: 15 oktober (LHC-Bif).

■ ■ ”Ledin, Ledin, ditt jävla svin!” Den ramsan kommer 
säkerligen att eka i många elitseriearenor den kommande 

säsongen nu när Ledin gör comeback efter ett år i Nordamerika. När 
HV spelade sin första match efter uppehållet tog det bara några 
minuter innan Per Ledin slogs med Andreas Jämtin. Senare i samma 
match slogs han med målvakten Fredrik Norrena.

KENT MCDONELL VS. 

MATHIAS TJÄRNQVIST VS. 

PER GUSTAFSSON VS. 

JOHAN FRANSSON VS. 

FRÖLUNDAS SEKRETARIAT VS. 

SPELARNAVS. 

JONTE HEDSTRÖMVS. 

HV71 & LINKÖPING VS. 

ANDREAS JÄMTINVS. 

PER LEDINVS. ALLA

 HANS SÄRKIJÄRVI

 RÖGLE

 ÅLDERN

 SLAVOMIR LENER

 MOTSTÅNDARNA

 MÅLDOMARNA

 SKELLEFTEÅ

 BENGT-ÅKE GUSTAFSSON

 BRYNÄS

10

9

8

7

6

4

3

2

1

Sportbladet efter 
kvarts final fem, 

Frölunda–Luleå.

Bengt-Åke 
Gustafsson.

Michael 
Sundlöv.

Andreas Jämtin.

Foto: JIMMY WIXTRÖM

 Per Gustafsson är med 
sina 39 år elitseriens äldste 
spelare. Trots det är han år 
efter år en av HV:s bästa och 
mest värdefulla spelare. Men 
snart måste väl åldern ta ut 

Eller vad säger du, Per?
 21 

■■ Huvuddomarna och de assisterande domarna 
hamnar ofta i fokus. Men i fjol hamnade några 
andra domare i blåsväder: Måldomarna. 

Flera mål granskades av måldomarna, ofta 
ganska länge. Sedan kom beskedet: Mål. Eller 
inget mål. 

Sedan visade det sig att beslutet var felaktigt, 
och spelare, ledare och publik rasade. Kommer det 
bli annorlunda i år?
SSFÖRSTA MÖTET: 

PER GUSTAFSSON VS.
 ÅLDERN 5

Det är visserligen två lag som möts på isen – men det stannar aldrig där. 
I varje elitseriematch pågår många små bataljer, ibland öppet, 

ibland i det tysta. 
Sportbladets DANIEL GREFVE har rankat dusterna vi längtar 

efter i vinter.
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ARBETSTID:  24 H / DYGN

De får sparken, tvingas sjukskriva sig och ifråga-
sätts så gott som dagligen.

Ett tränaruppdrag i en elitserieklubb beskrivs 
som ett av svensk idrotts tuffaste jobb.

Men hur ser egentligen en normal arbetsdag ut?
Vi tog rygg på Brynäs tränare Niklas Czarnecki.
 Text: Hans Abrahamsson  Foto: Sara Ringström

ARBETSTID:  24 H / DYGNARBETSTID:  24 H / DYGN
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07.30: Frukost med familjen
■ Leo, tre år, möter i dörren. Liza, sex år, för-
bereder sig för sin tredje skoldag. En kvart 
senare ska hon få skjuts till skolan av mam-
ma Therese.

– Jag och Therese brukar turas om att 
skjutsa Liza, i dag var det hennes tur, säger 
Niklas Czarnecki, och häller upp nybryggt 
kaffe.

Här – i villan i Mackmyra en dryg mil från 
centrala Gävle – valde familjen att bosätta 
sig när det förra våren blev klart att Niklas 
skulle träna Brynäs.

– Vi såg huset på en annons och slog till 
nästan direkt. Någon tyckte säkert att det var 
förhastat att köpa hus och flytta hela familjen 
med tanke på hur osäkert det här jobbet är.

Förra säsongen fick ”bara” två elitserieträ-
nare sparken. Året före var det sex.

– Men vi hade bestämt att stanna minst 
två år i Gävle, oavsett vad som skulle hän-
da. Även om jag skulle få sparken löpte kon-
traktet i två år.

Niklas Czarnecki fick en tuff start på sitt 

första uppdrag som elitserietränare. Bara en 
månad efter premiären blev han akut inlagd 
på sjukhus. En tarminfektion, framkallad av 
stress och dåliga kostvanor, tvingade Niklas 
till en veckas sjukskrivning.

– Det var en väckarklocka, helt klart. Nu 
vet jag att jag måste tänka på att äta rätt, men 
det är så lätt att slarva. Nu när vi drog igång 
igen på is efter sommaren började jag kän-
na av magen igen. Tempot ökar och pulsen 
går upp när allvaret närmar sig. Nu har jag 
försökt blivit noggrannare med vad jag stop-
par i mig, men det är lätt att slarva när allt går 
i så högt tempo. 

09.00: På väg till jobbet
Efter fyra säsonger som tränare i allsvens-

ka Bofors tog Niklas Czarnecki förra säsong-
en över huvudansvaret i anrika Brynäs IF.

Sportsligt blev första året framgångsrikt. 
Han tog ett nederlagstippat Brynäs till slut-
spel, där det blev fyra jämna kvartsfinalmat-
cher mot mästarna Färjestad. Men vid sidan 
av isen fick han känna på hur tufft det är att 
vara elitserietränare.

– Det är en enorm skillnad jämfört med att 
träna ett allsvenskt lag, säger han.
På vilket sätt?

– Ja… var ska jag börja…? Pressen är så 
ofantligt mycket större. Du bara måste vinna 
hockeymatcher, gör du inte det blir du snart 
utbytt mot någon annan. Så funkar det. Det 
är så många fler människor som är engage-
rade och bryr sig hur det går för Brynäs jäm-
fört med exempelvis Bofors.

– Tiden som läggs ner är så mycket mer. 
Noggrannheten i alla förberedelser. När du 
står inför så erfarna spelare måste du vara 
kunnig, du måste veta vad du pratar om.

Samtidigt som laget gjorde det bra på isen 
kände Niklas successivt under säsongen hur 
svårt det var att få tiden att räcka till för fa-
miljen.

– Jag var otroligt inne i det jag gjorde. Stund-
tals levde jag i en sorts bubbla där jag ägnade 
all tid åt Brynäs på alla sätt och vis. Under en 
säsong är det inte så lätt att återhämta sig, det 
finns liksom inte något utrymme för det. På 
slutet var det tufft för hela familjen.
Familjen blev lidande?

– Ja, så var det. Jag var hemma, men var 
inte tillgänglig. Jag kunde sitta och leka med 
Leo, men var egentligen bara fysiskt närva-
rande. Mina tankar var på ett annat ställe. 
Therese ser direkt på mig när jag är någon 
annanstans.

– Just den biten är någonting jag måste 
bli bättre på.
Känner du dig som en dålig pappa?

– Nej, men det tycker jag ändå inte att jag 
är. All tid som jag inte jobbar är jag med bar-
nen. Jag gör inget annat, jag sticker till exem-
pel inte ut och spelar golf om jag har några 
timmar ledigt.

09.20: Möte med tränar kollegorna 
Tommy Jönsson och Jan Larsson
Veckan innan har Brynäs varit på trä-

ningsläger i Lysekil. Nu ska den stora teo-
ridel som spelare och ledare gjorde på Väst-
kusten summeras och sammanställas.

– Materialet ska konkretiseras och sedan 
presenteras för spelarna. Det handlar myck-
et om fördjupningar och målsättningar inför 
säsongen, berättar Czarnecki.

– Annars brukar jag använda den här 
tiden till att prata med spelare. Alltid är det 
någon jag behöver prata med i samband med 
träningen. Oftast handlar det om positiv feed 
back, jag tror det är nyttigt 
och det gäller nog alla yr-
ken.

10.26: Genomgång 
av dagens träning
I samband med de två 

första träningsmatcherna 
mot Lugano och Mora har 
Brynäs valt att träna ett hårt pass 
även på matchdag.

– I dag förbereder vi oss pre-
cis som inför en seriematch. Det 
blir en kort och lätt matchvärm-
ning på omkring 30 minuter, berättar Nik-
las.

Redan förra säsongen fanns det en tyd-
lig uppdelning av ansvarsområden mellan 
huvudtränaren och hans två assistenter. En 
uppdelning som har förstärkts ytterligare till 
den här säsongen.

– Jag och Tommy (Jonsson) ritar träning-
arna. Han avlastar mig med det och jag har 
börjat släppa allt mer av den biten till honom. 
Förra säsongen gjorde vi kanske vartannat 

pass, nu gör Tommy fler.
– Han sköter även kontakten med 

juniorlaget och är den som har bäst 
koll på vem vi ska ta upp om vi har 
folk borta.

– Janne Larsson sköter vi-
deoanalysen. Det är hans stora 
del i arbetet, och som han lägger 
väldigt mycket tid på. Efter var-
je match tar han ut de sekven-
ser vi ska fokusera på. Han skö-
ter även videoanalysen på våra 
motståndare inför matcherna.

11.00: Isträning
11.35: Löpning
Direkt efter den lätta träningen snörar 

Niklas på sig löparskona.
– Det finns en slinga på 5,5 kilometer 

utanför arenan som jag försöker springa så 
ofta det går. Då får jag lite tid för mig själv 

första uppdrag som elitserietränare. Bara en – Det är en enorm skillnad jämfört med att – Ja, så var det. Jag var hemma, men var – Annars brukar jag använda den här – Jag och Tommy (Jonsson) ritar träning-första uppdrag som elitserietränare. Bara en – Det är en enorm skillnad jämfört med att – Ja, så var det. Jag var hemma, men var – Annars brukar jag använda den här – Jag och Tommy (Jonsson) ritar träning-
FRUKOST 
MED FAMILJEN

10.26 GENOMGÅNG 
AV DAGENS TRÄNING

11.00:

Under förra säsongen upplevde 
Niklas Czarnecki att hockeyn tog 
nästan all tid från familjen. ”Jag var 
hemma, men var inte tillgänglig,” 
säger han.  Foto: SARA RINGSTRÖM

07.3 0 09.2 0 11.3        5

09.0    0

11.00
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och kan samla tankarna. Tyvärr är det oftast 
den egna träningen som får stryka om foten 
när det är stressigt. Trots att jag vet att jag 
behöver hålla mig i fysisk form är det den 
som prioriteras bort.

12.45: Lunch Läkerol Arena
Lunchbuffén står uppdukad i restaurang-

en som ligger på ena kortsidan i Läkerol 
Arena. Pannkaka, kåldolmar eller kyckling-
lasagne står på menyn.

Niklas väljer det sistnämnda och mellan 
tuggorna berättar han om sin position i elit-
tränarfamiljen.

– Jag känner mig som en outsider. Som 
person har jag gjort en resa inte så många 
av mina kollegor gjort. Jag har aldrig spelat i 
landslaget eller elitserien, utan gått den långa 
vägen. Det har tagit 15 år att nå min målsätt-
ning, att få chansen på högsta nivå.

En tränares livslängd i en klubb blir sällan 
mer än tre–fyra år.

– Klart jag tänker på det ibland. Hittills har 
det bara gått bättre och bättre under min tid 
som tränare. Nu när barnen blir större blir 
det en helt annan sak att bryta upp dem och 
flytta till något annat.

14.00: Avfärd med bil till Bollnäs
För spelarna och övriga ledare väntar 

avfärd med buss klockan 15.30. Men Niklas 
och utvecklingsansvarige Tomas Thelin samt 
spelarna Emil Sandin och Simon Bertilson 
åker egen bil för att vara med på två utfråg-
ningar timmarna före matchen.

15.30: Möte i Bollnäs Ishall
I en trång kafeteria i Bollnäs Ishall får Nik-

las Czarnecki svara på frågor om sitt arbe-

te, laget och föreningen.  En tar upp Brynäs 
målsättning till kommande säsong:

– Vi har fördjupat oss mycket i målsätt-
ningar. Slutspel är självklart ett mål, men 
vi har även mindre delmål på vägen som 
vi kommer att mäta av efter var tionde 
omgång.

– En annan målsättning är att vi ska göra 
våra bästa matcher i slutspelet.

16.00: Mötet avslutat
18.00: Inför matchen med sponsorer
Två timmar senare är Czarnecki tillbaka 

i samma trånga kafeteria.
Tillsammans med Södertäljes tränare 

Peter Popovic får han svara på nya frågor 
och berätta om förutsättningarna inför kväl-
lens match.

– Visst kostar det en del energi, men jag 
tycker det är roligt att folk vill 
träffa mig och lyssna på vad jag 
har att säga. Även det handlar 
mycket om erfarenhet, med åren 
har jag blivit bättre på att han-
tera den här typen av uppdrag 
parallellt med tränarjobbet.

19.00: Matchstart
Från sin plats i båset följer Niklas vad som 

händer på isen.
– Som coach är jag lugn och väldigt in-

ne i det jag gör. Jag fokuserar inte så myck-
et på att snacka med spelarna under match. 
Där har jag förändrats en del genom åren. 
Tidigare kommenterade jag mer, men det 
är en process innan man hittar sitt sätt att 
vara i båset.

Brynäs ligger under med 2–3 inför den 
sista perioden, men lyckas kvittera och 

har även chansen att avgöra i slutminuten. 
Niklas Czarnecki är ”relativt nöjd” med 
insatsen:

21.21: Matchen slut
– Man kan väl säga att prestationerna 

pendlade en hel del, både individuellt och 
som lag. Vi uppträdde väl bättre och bätt-
re ju längre matchen gick. I första perio-
den var det alldeles för rörigt. Även om vi 
förlorar andra perioden får vi ordning på 
defensiven och uppträder tryggare. Sedan 
avslutar vi bra, i tredje perioden får vi igång 
offensiven.

00.10: Ankomst läkerol arena
Spelarna droppar ur bussen, tar sina trun-

kar och stegar in i omklädningsrummet. 
Bland de sista att kliva ur är en trött Niklas 

Czarnecki.
– Jag somnade faktiskt på vä-

gen hem, det händer inte så ofta. 
Nu gäller det att förbereda mor-
gondagens träning. Antingen blir 
det i natt eller tidigt i morgon.
Hur lätt har du att somna ef-
ter en mindre bra insats?

– Det finns där hela tiden, och 
jag brukar älta lite för mycket. Speciellt om vi 
förlorar försöker jag komma på lösningar på 
hur vi ska göra för att det ska gå bättre. Vad 
jag ska ändra på till nästa träning, det kan 
handla om både formationer och taktiken.

Niklas Czarnecki hoppar in i bilen för att 
åka hem och sova. Åtta timmar senare ska 
han vara tillbaka vid arbetsplatsen, Läkerol 
Arena, igen.

Hans Abrahamsson
hans.abrahamsson@aftonbladet.se

– Visst kostar det en del energi, men jag 
tycker det är roligt att folk vill 

Från sin plats i båset följer Niklas vad som 

det i natt eller tidigt i morgon.

ter en mindre bra insats?

jag brukar älta lite för mycket. Speciellt om vi 

ANTAL ÅR 
PÅ POSTEN

ANTAL SÄSONGER  SOM 
HUVUDTRÄNARE I ELITSERIEN

FACIT
I ELITSERIEN

ANTAL MATCHER 
I ELITSERIEN

87 segrar
39 oavgjorda
39 förluster0 4 ■ Den tränare i elitserien som har varit verksam längst. Har varit klubb-

tränare i Sverige, Tyskland och Österrike och förbundskapten i Sverige 
och Schweiz. Har dessutom en framgångsrik spelarkarriär bakom sig där 
han bland annat var lagkapten när Skellefteå vann SM-guld 1978. 165 61,9

PROCENT AV
MAXPOÄNGEN

63 segrar
34 oavgjorda
44 förluster0 2

■ Har huvudsakligen varit assisterande under sin elitkarriär, både 
i Tre Kronor och Frölunda. Var under två år huvudtränare i Linköping, 
två år som resulterade i två finalförluster. 141 56,3

176 segrar
75 oavgjorda
122 förluster

33
3,51

■ Värmlandsduo som båda två har lyckats med det mesta de har 
tagit sig för. Samuelsson tog upp Skellefteå till elitserien samma år 
som ”Perra” tog över Färjestad mitt under säsongen och ledde laget 
till SM-guld. I fjol förenades de i FBK och tog SM-guld. 373 55,8

31 segrar
10 oavgjorda
25 förluster1 1

■ Efter en lång spelarkarriär som resulterade i över 1000 NHL-
matcher kom Dahlén tidigt in på ledarbanan, först som scout sedan 
assisterande tränare i Dallas. Som huvudtränare debuterade han i fjol 
i favorittippade Frölunda. Efter en tung start fick han ordning på laget. 66 55,0

74 segrar
36 oavgjorda
67 förluster1 3

■ Stenhård tjeck som är en av seriens mest meriterade. Har varit 
tränare i NHL under sex säsonger och har tre VM-medaljer och ett 
OS-guld som tränare för Tjeckiens landslag. Gjorde även ett bra jobb i 
Luleå. Har dock aldrig tagit sig förbi kvartsfinal som tränare i elitserien. 177 50,8

50 segrar
21 oavgjorda
56 förluster2 2

■ En av de mest meriterade tränare i elitserien – spelarmässigt, 
med bland annat OS- och VM-guld på meritlistan. Som tränare är 
meritlistan inte lika lång. Efter två år som assisterande tränare i Djur-
gården inleder han nu sin tredje säsong som huvudtränare i Timrå. 127 48,3

50 segrar
19 oavgjorda
51 förluster

■ Persson spelade hela sin elitseriekarriär i Brynäs, och det var även där 
han inledde sin tränarkarriär. Efter sex säsonger blev han befordrad till 
huvudtränare, men fick bara stanna en säsong. Därefter var han i Rögle, 
Linköping och Borås innan han i våras tog över Rögle inför kvalserien. 120 48,1

44 segrar
22 oavgjorda
49 förluster3 3

■ Två tränare som båda är födda och uppvuxna i Norrbotten. Som spe-
lare var Kyrö, med nio elitseriesäsonger i Brynäs, den mest rutinerade. 
Som tränare ses dock Rönnberg, assisterande förbundskapten, som 
den största talangen. Hålls av många som en framtida förbundskapten. 115 45,2

21 segrar
12 oavgjorda
26 förlusterNIKLAS CZARNECKI

1,5 1,5 ■ Czarnecki är den kanske mest orutinerade tränaren i serien. Efter 
ett antal år som huvudtränare i lägre serier och assisterande/junior-
tränare i Linköping tog han över Brynäs inför kvalserien 2008. 59 44,6

103 segrar
77 oavgjorda
123 förlusterHANS SÄRKIJÄRVI 2 7

■ Har gjort sig känd som en tränare som tar över profilfattiga lag 
och gör mycket av små resurser. Kom till Skellefteå i fjol. Inledde 
sin tränarkarriär i Södertälje innan han tog över Djurgården som han 
förvandlade från ett krislag till ett slutspelslag. 303 44,0

0 segrar
0 oavgjorda
0 förluster

0 segrar
0 oavgjorda
0 förluster

MILOSLAV HORAVA 0 0
■ En av tre tränare i serien som har NHL-meriter. Tjecken gjorde 
tre säsonger i New York Rangers innan han gick till Modo där han 
spelade tre säsonger innan han stoppades av en knäskada. Har efter 
den aktiva karriären varit tränare i den tjeckiska högstaligan. 0 0

PETER POPOVIC 0 0
■ ”Poppe” spelade närmare 500 matcher i NHL i Montreal, New York 
Rangers, Pittsburgh och Boston innan han 2001 vände tillbaka till Sverige 
för att avsluta karriären med fyra säsonger i Södertälje och Västerås. Efter 
ett år som assisterande tränare i Västerås gör han nu debut i elitserien. 0 0

 HARDY NILSSON

 JAN KARLSSON

SNABBGUIDE TILL TRÄNARKÅREN

PER-ERIK JOHNSSON

ROGER KYRÖ

ULF DAHLÉN

SLAVOMIR LENER

TOMMY SAMUELSSON

ROGER RÖNNBERG

CHARLES BERGLUND

GUNNAR PERSSON
2 ,50,5

Niklas Czarnecki kommenterar och 
pratar allt mindre med spelarna 
under matcher. ”Där har jag föränd-
rats en del genom åren,” säger han. 
 Foto: SARA RINGSTRÖM

15.3        0 11.0                   0 18 .0    0

11.00
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Det var bara några år sedan de 
var ett sällsynt inslag i svensk 
hockey.

Men nu finns de i var- och var-
annat elitserielag – de norska 
spelarna.

– Klubbarna har kanske insett 
att bara för att man är norrman 
behöver man inte vara en dålig 
ishockeyspelare, säger Håkan 
Södergren.

När Espen ”Schampo” Knutsen var 
en stjärna i elitserien var han närmast 
ett unikum. En norrman som dominera-
de i den svenska högstaligan, det hörde 
inte till vanligheterna.

Men de senaste åren har de blivit fler 
och fler. Per-Åge Skröder har i flera år 
varit en framträdande spelare, och i fjol 
kom både Mats Zuccarello Aasen och 
Jonas Holös och imponerade stort.

Deras framgångar har spridit ringar 
på vattnet. I fjol hade elitserielagen åt-
ta norska spelare i a-lagstrupperna när 
serien startade, i år är de 13.

Ställs hårdare krav
Den före detta svenska stjärnan 

Håkan Södergren, numera VD i den nor-
ska högstaligan, har bott i Norge i elva år 
och har följt utvecklingen från nära håll.

– Egentligen började utvecklingen re-
dan 1994 när det var OS i Lillehammer. 
Då inleddes en satsning som kallades för 
Olympiatoppen som ishockeyn ingick i. 
Satsningen pågick ett tag, men kom se-
dan igång på allvar när Leif Boork blev 
förbundskapten. Han drog igång ett pro-
jekt som utvecklade hockeyn, såg till att 

träningen blev hårdare och att det ställ-
des hårdare krav på spelarna, berättar 
Södergren.

En annan anledning till Norges ut-
veckling är  enligt Södergren hockey-
gymnasierna i landet.

– Spelarna som går på hockeygym-
nasium här tränar nog ännu mer än 
de gör i Sverige, säger han.
Har den norska ligan blivit myck-
et bättre de senaste åren?

– Så mycket bättre vet jag in-
te, men den har blivit mycket mer 
norsk eftersom vi har jobbat för att 
ta ner antalet utlänningar i ligan.
Men om den inte har blivi 
mycket bättre, hur kommer det 
sig att det är så många fler 
norrmän i elitserien nu?

– Spelare som Espen 
och Skröder har ju vi-
sat att det finns bra 
spelare här borta. 
Klubbarna har in-
sett att bara för att 
man är norrman be-
höver man inte vara en 
dålig ishockeyspelare.

Passar in snabbt
Modos Per-Åge Skrö-

der, som har spelat i elit-
serien sedan 1998, är in-
ne på samma spår.

–Vi som har varit här har ju gjort 
det bra och jag tror att klubbarna 
har gillat det de har sett. Och så 
har spelarna som har kom-
mit på slutet anpassat sig 
snabbare. I fjol kom ju fyra 
spelare från norska ligan (Ab-
bott-bröderna, Mats Zucca-

rello Aasen och Jonas Holös) 
och blev ledande spelare di-
rekt. Tidigare tog det några år 
innan norskarna 
växte in i elit-
seriekosty-
men.
Daniel
Grefve

Hårdträning bakom 
norska invasionen

”Tränar nog ännu 
mer än i Sverige”

BRYNÄS: Mads HANSEN. FRÖLUNDA: Mathis OLIMB, Martin RØYMARK. 
FÄRJESTAD: Jonas HOLÖS, Anders BASTIANSEN, Marius HOLTET. LHC: Mats FRÖSHAUG, Martin LAUMANN YLVEN. 

MODO: Alexander BONSAKSEN, Stefan ESPELAND, Kristian FORSBERG, Per-Åge SKRÖDER, Mats ZUCCARELLO AASEN.ALLA NORRMÄN I 
 ELITSERIEN

3
02/03

4
04/05

6
06/07

jekt som utvecklade hockeyn, såg till att 

6
00/01

5
01/02

ne på samma spår.ne på samma spår.

6
03/04 4

05/06

6
07/08

8
08/09

13
09/10

Antal norrmän 
i elitserien – 
ÅR FÖR ÅR: PIONJÄR Modos Per-Åge 

Skröder är en av de mer  
meriterade norrmännen 
i elitserien.  Foto: BILDBYRÅN
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KRISERNA – GULD VÄRDAKRISERNA – GULD VÄRDAKRISERNA – GULD VÄRDA
Dokument: SÀ iblev färjestad   svenska mästare 2009   > > >

Målvaktsfrågan delade 
laget, skador höll på att 

knäcka det – och trots en 
stundtals förkrossande 

överlägsenhet lyckades inte 
Färje stad vinna matcherna.

Tre krismöten senare var Karl-
stadklubben svenska mästare.

Det här är historien om laget 
som vägrade ge upp.

 Text: Tomas Ros Foto: Anders Deros

VINNARE Klubbdirektören 
Håkan Loob och sportchefen 
Thomas Rundqvist kan sola 
sig i glansen av mästarbuck-
lan ett tag till. Men att den 
skulle hamna just i Karlstad 
var svårt att se för ett år 
 sedan.
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Foto: JIMMY WIXTRÖM, PETER WIXTRÖM

Säsongen 2008/09 såg ut att bli ett 
misslyckad år för Färjestad.

Men krismöten tände laget.
Spelare och ledare lovade var-

andra att i snitt ta två poäng i varje match 
fram till landskampsuppehållet i december.

Laget intog tabelltoppen med kraft och 
släppte aldrig greppet som slutade i SM-
guld på vårkanten.

Men säsongen började allt annat än bra.

Skador och ointresserade fans
Mycket handlade om skador i inledning-

en och nästan varje artikel från hemmamat-
cherna i Löfbergs Lila Arena speglade vil-
ken dålig uppslutning det var från Färjestads 
fans.

Vi backar bandet och börjar vid en fråge-
stund mellan tränarna och spelarrådet in-
för elitseriepremiären mot Brynäs den 18 
september. Jonas Gustavsson? Eller Rein-
hard Divis? Tränarna undrade vilken mål-
vakt som  laget kände sig mest till freds och 
tryggt med.

Nu känns den frågan smått korkad. Men 
det var den inte hösten 2009.

Svaret blev lite överraskande Reinhard 
 Divis, 34, som då vägrade att anamma mo-
dern butterfly-stil och stod upp i målet pre-
cis som Rolf Ridderwall gjorde på 90-talet.

– Det var 50–50 bland spelarna om vem 
som skulle få förtroendet i mål. Men vi be-
stämde oss för att vi skulle köra på Reinhard, 
säger Färjestadstränare Per-Erik Johnsson.

34-årige Reinhard Divis får ingen bra start 
på comebacken i elitserien. Han släpper in 
Brynäs tredje skott i matchen. Juuso Hie-
tanen gör 1–0 till Brynäs, som till slut tar 

hem segern med 3–2, trots att 
Färje stad vinner skotten över-
lägset.

Trots förlusten vägrar Fär-
jestad att byta målvakt inför 
mötet med Rögle i omgång 2.

De fortsätter med Divis i 
målet, men utgången blir den-
samma som i premiären mot 
Brynäs. Divis släpper in Rög-
les fjärde skott och matchbil-
den blir densamma som tidi-
gare. Många FBK-skott och 
en darrig österrikare i målet. Till slut vin-
ner  Rögle med 4–1, Färjestad är utklassat 
även om Karlstadklubben tar hem skottsta-
tistiken.

Troligtvis var förlusterna nyttiga för Fär-
jestad. Det bäddade för ett målvaktsbyte, och 
frågan om vem som skulle vara förstemål-
vakt var vidöppen. Unge Jonas Gustavsson 
sågs som en stor talang i Färjestad, men var 
han verkligen nyckeln till framgång?

– Jonas gick in och höll nollan mot Lu-
leå i den efterföljande matchen. Det var så 
typiskt för säsongen. Jonas visade direkt 

vem som skulle stå och jag såg 
i Reinhards ögon att han för-
stod att det var kört. Det gick 
inte att undgå att se hur bra Jo-
nas var i målet, säger Per-Erik 
Johnsson.

Nu var Färjestads första pro-
blem löst. Målvaktsbekymret 
var borta.

Men det fanns fler frågeteck-
en att räta ut.

✔ Skadorna.
✔ Anfallarnas ineffektivitet.

– Man brukar prata om Timrås skadepro-
blem. Men hösten 2008 var otrolig för oss 
i Färjestad. Det var Jörgen Jönssons rygg. 
Nordströms småskador. Ari Vallin med fle-
ra. Vi hade konstant fem spelare borta under 
hösten, säger Per-Erik Johnsson.

Efter tre omgångar låg Färje stad elva. Ef-
ter tio omgångar låg laget åtta och var nä-
ra kval serien, trots att Jonas Gustavsson var 
grym i målet.

Valde att INTE vinna
Färjestad vann skotten i nio av de tio första 

matcherna av elitserien – men förlorade än-
då fler matcher än vad man vann. En konstig 
ekvation som förbryllade laget. 

Färjestad kunde vinna skotten med 35–
20 och alltså på pappret ha ett spelövertag, 
men när spelarna tackade motståndarna ef-
ter matchen gjorde de det oftast som för-
lorare.

Klubbledningen hade krismöte om skott-
statistiken och beslöt att INTE vinna skott-
statistiken framöver.

– Vi tog för lätta avslut på mål. Vi var 

för bekväma helt enkelt. Nu 
kom vi överens med spelar-
na att hålla i pucken längre 
i anfallszonen och vara mer ky-
liga, berättar Johnsson.

I omgång 11 förlorade Färje-
stad skotten mot HV71, men 
vann matchen med 4–2. 

Ännu ett krismöte hade fått 
en positiv effekt.

På väg upp
I det här skedet av säsongen var Färjestad 

på väg uppåt i tabellen och publiken började 
hitta tillbaka till Löfbergs Lila Arena.

Sportchef Thomas Rundqvist var nöjd.
Klubbdirektör Håkan Loob var nöjd. 
Fansen var nöjda och spelarna var nöjda.
Men inte tränarna Per-Erik Johnsson och 

Tommy Samuelsson. 
De såg att det fanns mer att ta ut och att 

spelet under hösten inte skulle räcka till SM-
guld.

Nytt krismöte och brainstorming. 
Spelarna delades in i fyra grupper och 

fick ta ställning till ideér och målbilder från 
 tränarna.

Tuff målsättning
Till slut beslöt gruppen för att ta till sig en 

kravprofil där det inte var tillåtet att hänga 
med huvudet i omklädningsrummet och 
inte heller att visa dålig attityd genom att till 
exempel slå med klubben i besvikelse. 

En målsättning spikades – som sträckte sig 
fram till juluppehållet.

– I november sa vi att vi skulle ta två poäng
i snitt per match fram till landskampsuppe-

hållet i december. En tuff mål-
sättning, men vi grejade det, 
minns Johnsson.

Nu var Färjestad på gång.
Tuffa krav på poäng, nyval 

av målvakt och en ny syn på 
hur många skott ett lag ska ta 
under match blev till ett fram-
gångsrecept under grund-
serien.

Under 2009 var Färjestad i 
praktiken oslagbart, i alla fall när Jonas Gus-
tavsson stod i mål. Av Färjestads 32 match-
er, fram till sista SM-finalen, förlorade Jonas 
Gustavsson bara två stycken. 

Ett smått fantastiskt facit.
– Sista testet om vi hade kraften att kunna 

gå hela vägen fick vi mot Brynäs. I kvartsfinal 
fyra försökte de att göra allt för att psyka 
och störa oss. De pratade på isen och spe-
lade fult. Men vi lovade varandra att vara 
kalla hela tiden. Jag minns att Martin Sevc 
fick ta emot fyra käftsmällar innan han gav 
igen. Det är styrka att klara av att ta emot 
så mycket innan man reagerar och ger igen, 
 säger Johnsson.

4–0 i kvartsfinalen.
4–0 i semifinalen mot Skellefteå.
Finalen blev tuffare, men till slut vann 

Färjestad med 4–1 i matcher. Liten guld-
hjälte blev Eero Somervuori, som satte 3–1 
i den sista finalen. ”Eero the hero” blev en 
klassisk rubrik dagen efter guldfesten den 
8 april. Likaså blev finalserien en fram-
gångsrik avskedsturné för meste landslags-
spelaren Jörgen Jönsson som valde att  lägga 
skridskorna på hyllan efter Färjestads åtton-
de SM-guld.

● ● ●
Nu skriver vi augusti 2009.
Guldlaget är splittrat.
Jörgen Jönsson, Peter Nordström, Tho-

mas Rhodin, Jonas Gustavsson, Martin 
Sevc,  Dominik Granak och Rickard Wallin 
är  borta. Färje stads själ är förintad, och i om-
klädningsrummet finns nu bara busen Emil 
Kåberg samt skåningen Jesper Mattsson kvar 
av den gamla kärnan.

– Jag tänkte på det när vi mötte HV 71 på 
försäsongen. De hade i stort sett ett finallag 
på isen. Otroligt. De var färdiga. Vi  hade ett 
lag under upp- och ombyggnad. Men det går 
bättre och bättre dag för dag, säger Johns-
son.

Men säsongen är lång.
Och det finns en vinnarinstinkt i Färjestad. 

Det är förra säsongen ett perfekt exempel 
på.

Lita på att Färjestad kommer att göra allt 
för att försöka skapa samma trend som i 
fjol.

Eller som texten på väggen i nya omkläd-
ningsrummet säger:

”Stort hjärta – hårt arbete.”
Tomas Ros

tomas.ros@aftonbladet.se
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FÄRJESTADS
PLACERING 
I TABELLEN  
MATCH FÖR MATCH

22/1122/11 27/1127/117
25/11

”JONAS GICK IN OCH HÖLL NOLLAN.     DET VAR SÅ TYPISKT FÖR SÄSONGEN”

KVARTSFINAL
Brynäs – Färjestad ...............0 – 2
Färjestad – Brynäs ...............2 – 1
Brynäs – Färjestad ...............0 – 4
Färjestad – Brynäs ...............2 – 1

SEMIFINAL
Skellefteå – Färjestad ..........0 – 2
Färjestad – Skellefteå ..........6 – 0

Skellefteå – Färjestad ..........0 – 6
Färjestad – Skellefteå ..........3 – 2

FINAL
HV 71 – Färjestad .................4 – 1
Färjestad – HV 71 .................4 – 1
HV 71 – Färjestad .................1 – 3
Färjestad – HV 71 .................3 – 2
Färjestad – HV 71 .................3 – 2

VÄGEN TILL GULDET

1. Färjestad ...........55 30 8 17 158–122 99
2. Linköping ..........55 26 13 16 166–152 92
3. Frölunda ............55 25 10 20 144–130 91
4. HV 71 ................55 22 20 13 160–144 90
5. Luleå .................55 26 9 20 149–136 87
6. Skellefteå..........55 21 12 22 149–141 80
7. Brynäs ...............55 21 12 22 128–140 79
8. Timrå.................55 19 12 24 152–142 76
9. Modo ................55 20 8 27 153–177 72

10. Djurgården.........55 17 15 23 149–155 71
11. Rögle .................55 18 12 25 152–178 67
12. Södertälje ..........55 12 15 28 122–165 56

GRUNDSPELET

”Det var 50-50 bland 
spelarna om vem 

som skulle få förtro-
endet i mål. Men vi 

ledare bestämde oss 
för att vi skulle köra 

på Reinhard.”

”Det var 50-50 bland ”Det var 50-50 bland 

på Reinhard.

”I kvartsfinal fyra 
försökte de att göra 
allt för att psyka 
och störa oss. De 

pratade på isen och 
spelade fult. ”

”I kvartsfinal fyra 

spelade fult. ”
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Han är 26 år och har 
redan tillhört sex elit-
serieklubbar.

Ett rekord.
– Jag har lätt för att 

byta klubb. Där det pas-
sar mig bäst – där spelar 
jag, säger Yared Hagos, 
nu i Skellefteå AIK.

De spelare som ofta byter 
klubbar brukar få höra det från 
motståndarlagens fans och även 
från moståndarna på isen.

För Yared Hagos, 26, har 
det blivit en vardag att ofta 
byta klubbar och totalt har 
han faktiskt spelat i sju oli-
ka klubbar under sin relativt 
korta senior-karriär.

Men mer anmärkningsvärt 
är det att Hagos tillhört sex elit-
serieklubbar. Så många elit-
serieklubbar har ingen annan 
spelat i och det är ett svårsla-
get rekord. Rekordet blir ännu 
mer anmärkningsvärt när man 
tänker på att Hagos endast är 26 
år och kanske har tio år kvar på 
karriären. Det finns utrymme 
för att han kommer upp i fler 
elitserieklubbar på CV:n.

– För mig har det handlat om 
att jag vill utvecklas som hock-
eyspelare. Det är väl egentli-
gen inte roligt att byta klubb 
eftersom det är mycket stök 
och bök med själva flyttpro-
ceduren. Men vissa gånger är 

det nödvändigt 

att flytta. Som när jag var 
i HV71 och inte trivdes. Jag bad 
om att få lämna Jönköping, 
faktiskt, säger Yared Hagos.

”Hockeytokiga”
Nu är hockeynomaden Hagos 

i Skellefteå.
Ett oväntat klubbval för Ha-

gos, kan det tyckas – många 
trodde att han skulle fortsätta 
i Södertälje, eller kanske spela 
för Djurgården – men inte för 
Hagos själv.

– Jag har en bra känsla i Skel-
lefteå. Klubben är väldigt nog-
grann med allt den gör. Som när 
de väljer läkare och spelare. Vi 
kommer att bli bra den här sä-
songen, säger Hagos, som hyl-
lar Skellefteå som den hockey-
tokigaste staden han någonsin 
bott i.

Hagos är känd för att vara en 
lättsam glädjespridare som har 
enkelt för att smälta in i nya om-
givningar. Alla nya miljöer har 
fostrat och härdat stockholma-
ren. Just den biten är det positiva 
med att vara en hockeynomad.

– Man får känna nya männi-
skor och se nya städer. Det är 
kul, faktiskt, säger Hagos.

Skellefteå har skrivit ett två-
årskontrakt med Yared Hagos.

– Självklart ska jag spela hela 
kontraktstiden ut, säger han.

Tomas Ros
tomas.ros@aftonbladet.se

HOCKEYNOMADEN
Han är 26 år och har att flytta. Som när jag var 

Yared Hagos laddar om – 
i sjätte elitserieklubben

det nödvändigt 

DÄR DET PASSAR MIG – DÄR SPELAR JAG.

Från AIK till Timrå
– Jag var ung när jag var i AIK och 
spelade med klubben i allsvens-
kan. Kände att det var dags att 
komma tillbaka till elitserien och 
det blev en naturlig väg att ta sig 
till Timrå. Det var den enda klub-
ben som ringde till mig.

Från Timrå till Mora
– Det var efter min sejour i Nord-
amerika. Var sugen på NHL igen, 
men det blev inget konkret. Hade 
tänkt att stanna ett år i elitserien och 
jag valde mellan Djurgården och 
Mora. Valde Mora för att få mycket 
istid. 

Från Mora till HV71
– HV71 var intresserade av mig 
redan när jag var i USA. Kenta 
Johansson var min tränare i Timrå 
och nu var han ju i HV71. Det blev 
en naturlig väg för mig att gå. Jag 
hade inte tänkt att stanna 10 år 
i Mora, direkt. Men jag hade inte 
min bästa tid i HV71. Trivdes inte 
helt enkelt.

Från HV71 till SSK
– Jag bad om att få lämna HV71. 
Jag är för ambitiös för att sitta på 
bänken. Allt lossnade i Södertälje 
och det blev ett himmelrike för 
mig. Fick tillbaka tron på mig själv. 

Från SSK till SAIK
– Jag var inte sugen att vara kvar i 

Södertälje. Alla de som jag hade 
förtroende för i SSK försvann 
från klubben. Sedan sänkte 
SSK lönebudgeten med 

25 procent. Det spelade 
in. Skellefteå ringde mig 
snabbt efter säsongen 
och sa att de var sugna 
på mig. Efter ett besök 
i Skellefteå kändes 
allt svinbra och jag 

bestämde mig. 

HAGOS OM ALLA ELITSERIE-BYTEN

Tiden i HV71 var 
tung för Hagos.

Foto: KAI REHN, SARA RING
STRÖ

M
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Foto: KRISTER HALVARS, JIMMY WIXTRÖM, AP, PONTUS HÖÖK, OLA AXMAN,.

Firma Omark & Harju har lämnat, men 
elitserien saknar absolut inte profiler 
i vinter. 

Sportbladets Hans Abrahamsson har 
rankat vårens och sommarens tio 
viktigaste värvningar.

EL
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N

S

10Firma Omark & Harju har lämnat, men 
IBÄSTA värvningar

ELITSERIEN 10LISTA

FREDRIK NORRENA    MÅLVAKT 35 ÅR1 KOMMENTAR: Mårtensson och Johansson i all ära, men målvaktssidan har varit ett problem i Linköping se-
dan Norrena försvann. Nu är han tillbaka och nu har LHC en målvakt som alla litar på.

MAGNUS JOHANSSON   BACK  36 ÅR2 KOMMENTAR: Inte direkt en spelare som slänger ur sig klatschiga citat. Men på isen är det en njutning att 
följa Johansson. Har hunnit fylla 36 år men är en av Europas absolut bästa backar.

TONY MÅRTENSSON    CENTER 29 ÅR3 KOMMENTAR: Passningsgeniet är tillbaka i elitserien igen och passa på att njuta av Mårtenssons pass-
ningar den här säsongen. Nästa vinter lär han vara tillbaka i Ryssland igen.

MARCUS NILSSON    FORWARD 31 ÅR4 KOMMENTAR: Har sett riktigt bra ut på försäsongen. Är känd som en hårt arbetande forward, men Nilson 
har betydligt mycket mer spel i sig än många tror. Blir viktig för Djurgården i vinter.

JOEL LUNDQVIST    CENTER 27 ÅR5 KOMMENTAR: Var en stor del av göteborgarnas själ under det två guldåren i mitten av 2000-talet. Vi minns 
duellerna med Sheldon Souray i finalserien under lockout-säsongen.

NICLAS HÄVELID     BACK 36 ÅR6 KOMMENTAR: Kommer få ta ett stort ansvar för Linköpings defensiv i vinter. Proffsigheten, noggrannheten 
och ödmjukheten gör att Hävelid kommer att bli en nyckelspelare både på och utanför isen.

PER-JOHAN AXELSSON   FORWARD 34 ÅR7 KOMMENTAR: En spelare med stort Frölundahjärta som kommer att bli nyttig under säsongen. Men räkna 
med lite omställningsproblem för ”Pebben”, som har spelat 11 år på små rinkar i Nordamerika.

CHRIS & CAM ABBOTT   FORWARD 25 ÅR8 KOMMENTAR: Omöjligt att dela på de här två, därför får de dela på åttondeplatsen. Uppdraget, att ersätta 
Omark & Harju, är tufft. Abbotts kommer inte lyckas, men de kommer att mildra saknaden.

DANIEL CORSO     CENTER 31 ÅR9 KOMMENTAR: Grundregel 1: hypa aldrig en poängmaskin från finska ligan. Ändå väljer jag att ge honom en 
plats på listan. Slutade tia i poängligan förra säsongen trots runt 15 missade matcher.

PER LEDIN      FORWARD 31 ÅR
KOMMENTAR: Lockad till Jönköping med ett kontrakt värt 20 miljoner kronor. Ledin är med sin energi och 
vinnarinstinkt ovärderlig så väl i heta slutspelsmatcher som vanlig träning i mörka november.

10
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ADAM LARSSON     BACK 16 ÅR

MARCUS KRÜGER    CENTER 19 ÅR

JAKOB SILFVERBERG    FORWARD 18 ÅR

Foto: KRISTER HALVARS, JIMMY WIXTRÖM, AP, PONTUS HÖÖK, OLA AXMAN,.

Elitserien fortsätter att producera 
supertalanger.

Vilka nya stjärnor får sitt stora 
genombrott den här säsongen?

Sportbladets Hans Abrahamsson har 
rankat de tio hetaste kandidaterna.
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ELITSERIEN 10LISTA

1 KOMMENTAR:  Backfabriken Skellefteå plockar fram storbackar på löpande band. 16-årige Adam Larsson 
har alla förutsättningar att bli ännu bättre. Bra på det mesta och iskall med pucken.

2
CARL KLINGBERG    FORWARD 18 ÅR
KOMMENTAR: En virvelvind på isen som inte tvekar att smälla på i närkamperna. Har imponerat under för-
säsongen och kan – trots stenhård konkurrens – få rejält med istid i vinter.

3

ANDERS LINDBÄCK    MÅLVAKT 21 ÅR
KOMMENTAR: Superlöfte som konkurrerade ut Jacob Markström i slutet av förra säsongen. Får med störs-
ta säkerhet rollen som förstemålvakt i Timrå. 

4 KOMMENTAR: Fortfarande fattas en del på det fysiska planet, men Krüger är en fruktansvärt smart spelare 
som hatar att förlora. Fina händer och bra blick för spelet. 

5 KOMMENTAR: Son till förre Brynäskaptenen Jan-Erik Silfverberg. Fick känna på elitseriespel förra säsongen 
och visade upp kvaliteter som gör det intressant att följa den snabbe högerskytten. 

6
ANTON RÖDIN     FORWARD 18 ÅR
KOMMENTAR: En modern forward som öste in poäng i J20-elit förra säsongen. Belönades med ett a-lags-
kontrakt och lär få spela. Enormt snabb och tvekar inte att bryta in på mål.

ANDERS NILSSON    MÅLVAKT 19 ÅR
KOMMENTAR: Ytterligare en ung, storväxt målvakt som mycket väl kan få sitt stora genombrott. Det kan bli 
så att Nilsson är tredjemålvakt i vinter, men han kan lika gärna vara Luleås förstaval.

7

NICKLAS LASU     FORWARD 20 ÅR
KOMMENTAR: Rivjärn och energispelare som på allvar är med och slåss om en plats i stjärnspäckade Frö-
lunda. Kommer säkert göra stor nytta en bit ner i göteborgarnas kedjehierarki.

8
SIMON BERTILSSON    BACK 18 ÅR
KOMMENTAR: Stabil back som rankas som sjätte back i Brynäs, vilket innebär rejält med speltid. Helt okej 
spelsinne och bra fysik, även om Bertilsson skulle må bra av att tuffa till sig ytterligare.

9
MATTIAS LINDSTRÖM    FORWARD 18 ÅR
KOMMENTAR: Stor och tuff forward som definitivt inte kliver undan i närkamperna. Lite Tomas Holmström-
typ. Kan vara ett namn för JVM-truppen redan den här säsongen.

10
Krav för att komma med på listan: svensk medborgare, under 23 år och högst 25 elitseriematcher.
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ELITSERIEN SPELPROGRAM 2009/2010 UPPEHÅLL FÖR OS I VANCOUVER 1228 FEBRUARI 2010

■ KVARTSFINALER (bäst av sju matcher): Lag 1 väljer motståndare bland lagen 7-8. Lag 2 väljer bland de två lägst placerade lagen. Lag 3 väljer bland de kvarvarande två placerade lagen. Lag 4 möter det 
kvar-varande laget. Speldatum: 18–30 mars. ■ SEMIFINALER (bäst av sju matcher): I SM-semifinalerna spelar bäst placerat lag mot lägst placerat lag och näst bäst placerat lag möter näst lägst placerat lag. 
Speldatum: 1–12 april. ■ FINAL (bäst av sju matcher): I SM-finalen börjar bäst placerade lag (här avses slutplacering i grundserien) borta. Speldatum: 15–26 april.

ELITSERIEN SMSLUTSPEL 2009/2010

OMGÅNG 4
21/9 19.00 Färjestad–Skellefteå ..
 19.00 Linköping–HV 71 ........

OMGÅNG 1
24/9 19.00 Skellefteå–Luleå ........
 19.00 Modo–Frölunda..........
 19.00 Timrå IK–Brynäs .........
 19.00 Södertälje–Linköping .
 19.00 Färjestad–Rögle .........
 19.00 HV 71–Djurgården ......

OMGÅNG 2
26/9 16.00 Luleå–Södertälje .......
 16.00 Brynäs–Skellefteå ......
 16.00 Rögle–HV 71..............
 16.00 Djurgården–Modo ......
 16.00 Linköping–Färjestad ...
 18.30 Frölunda–Timrå IK ......

OMGÅNG 3
28/9 19.00 Skellefteå–Djurgården 
 19.00 Färjestad–Timrå IK .....
 19.00 HV 71–Modo ..............
29/9 19.00 Luleå–Linköping.........
 19.00 Brynäs–Frölunda ........
 19.00 Södertälje–Rögle .......

OMGÅNG 4
1/10 19.00 Modo–Brynäs ............
 19.00 Timrå IK–Södertälje....
 19.00 Rögle–Luleå ..............
 19.00 Frölunda–Djurgården ..

OMGÅNG 5
3/10 16.00 Luleå–Färjestad .........
 18.30 Skellefteå–Frölunda ...
 16.00 Djurgården–Brynäs ....
 16.00 Södertälje–Modo .......
 16.00 Linköping–Rögle ........
 16.00 HV 71–Timrå IK ..........

OMGÅNG 6
5/10 19.00 Rögle–Timrå IK ..........
 19.00 Färjestad–Södertälje ..
 19.00 Frölunda–Luleå ..........
6/10 19.00 Modo–Skellefteå .......
 19.00 Djurgården–Linköping 
 19.00 Brynäs–HV 71 ............

OMGÅNG 7
8/10 19.00 Luleå–Djurgården .......
 19.00 Timrå IK–Modo ..........
 19.00 Rögle–Skellefteå .......
 19.00 Södertälje–Brynäs .....
 19.00 Linköping–Frölunda ....
 19.00 HV 71–Färjestad .........

OMGÅNG 8 
10/10 16.00 Skellefteå–HV 71 .......
 16.00 Modo–Rögle ..............
 16.00 Timrå IK–Linköping ....
 18.30 Brynäs–Luleå .............
 16.00 Färjestad–Djurgården .
13/10 19.00 Frölunda–Södertälje ...

OMGÅNG 9
15/10 19.00 Luleå–Modo ..............
 19.00 Skellefteå–Timrå IK ....
 19.00 Djurgården–Rögle ......
 19.00 Linköping–Brynäs ......
 19.00 HV 71–Södertälje .......
 19.00 Frölunda–Färjestad ....

OMGÅNG 10
17/10 16.00 Modo–Linköping ........
 16.00 Timrå IK–Djurgården...
 16.00 Rögle–Frölunda..........
 18.30 Södertälje–Skellefteå .
 16.00 Färjestad–Brynäs .......
 16.00 HV 71–Luleå ..............

OMGÅNG 11
22/10 19.00 Luleå–Timrå IK ...........
 19.00 Modo–Färjestad .........
 19.00 Brynäs–Rögle ............
 19.00 Djurgården–Södertälje 
 19.00 Linköping–Skellefteå ..
 19.00 HV 71–Frölunda .........

OMGÅNG 12
24/10 16.00 Skellefteå–Modo .......
 16.00 Timrå IK–HV 71 ..........
 16.00 Brynäs–Linköping ......
 16.00 Rögle–Djurgården ......
 16.00 Södertälje–Frölunda ...
 18.30 Färjestad–Luleå .........

OMGÅNG 13
26/10 19.00 Luleå–Brynäs .............
 19.00 Djurgården–Skellefteå 
 19.00 Linköping–Södertälje .
27/10 19.00 Modo–Timrå IK ..........
 19.00 Färjestad–Frölunda ....
 19.00 HV 71–Rögle ..............

OMGÅNG 14
29/10 19.00 Skellefteå–Färjestad ..
 19.00 Timrå IK–Luleå ...........
 19.00 Brynäs–Djurgården ....
 19.00 Rögle–Linköping ........
 19.00 Södertälje–HV 71 .......
 19.00 Frölunda–Modo..........

OMGÅNG 15
31/10 16.00 Luleå–Rögle ..............
 16.00 Modo–Södertälje .......
 18.30 Djurgården–Timrå IK ...
 16.00 Färjestad–Linköping ...
 16.00 HV 71–Brynäs ............
 16.00 Frölunda–Skellefteå ...

OMGÅNG 16
20/10 19.00 Djurgården–HV 71 ......
1/11 18.00 Timrå IK–Frölunda ......
 18.00 Brynäs–Färjestad .......
 18.00 Linköping–Modo ........
2/11 19.00 Södertälje–Luleå........
 19.00 Skellefteå–Rögle .......

OMGÅNG 17
10/11 19.00 Luleå–HV 71 ..............
 19.00 Modo–Djurgården ......
 19.00 Timrå IK–Skellefteå ....
 19.00 Rögle–Brynäs ............
 19.00 Södertälje–Färjestad ..
 19.00 Frölunda–Linköping ....

OMGÅNG 18
12/11 19.00 Skellefteå–Linköping ..
 19.00 Brynäs–Timrå IK .........
 19.00 Rögle–Södertälje .......
 19.00 Djurgården–Luleå .......
 19.00 Färjestad–Modo .........
 19.00 HV 71–Frölunda .........

OMGÅNG 19
14/11 16.00 Skellefteå–Brynäs ......
 16.00 Modo–HV 71 .............
 18.30 Timrå IK–Färjestad .....
 16.00 Södertälje–Djurgården 
 16.00 Linköping–Luleå ........
 16.00 Frölunda–Rögle..........

OMGÅNG 20
16/11 19.00 Luleå–Skellefteå ........
 19.00 Rögle–Färjestad .........
 19.00 HV 71–Linköping ........
17/11 19.00 Brynäs–Modo ............
 19.00 Djurgården–Frölunda ..
 19.00 Södertälje–Timrå IK....

OMGÅNG 21
19/11 19.00 Skellefteå–Södertälje .
 19.00 Modo–Luleå ..............
 19.00 Timrå IK–Rögle ..........
 19.00 Färjestad–HV 71 ........
 19.00 Linköping–Djurgården 
 19.00 Frölunda–Brynäs ........

OMGÅNG 22
21/11 16.00 Luleå–Frölunda ..........
 16.00 Brynäs–Södertälje .....
 16.00 Rögle–Modo ..............
 16.00 Djurgården–Färjestad .
 16.00 Linköping–Timrå IK ....
 18.30 HV 71–Skellefteå .......

OMGÅNG 23
23/11 19.00 Timrå IK–Djurgården ...
 19.00 Södertälje–Rögle .......
 19.00 Färjestad–Brynäs .......
24/11 19.00 Skellefteå–Luleå ........
 19.00 Modo–Linköping ........
 19.00 Frölunda–HV 71 .........

OMGÅNG 24
26/11 19.00 Luleå–Färjestad .........
 19.00 Rögle–Skellefteå .......
 19.00 Djurgården–Brynäs ....
 19.00 Södertälje–Modo .......
 19.00 Linköping–Frölunda ....
 19.00 HV 71–Timrå IK ..........

OMGÅNG 25
28/11 16.00 Skellefteå–HV 71 .......
 18.30 Modo–Rögle ..............
 16.00 Timrå IK–Linköping ....
 17.00 Brynäs–Luleå .............
 16.00 Färjestad–Södertälje ..
 16.00 Frölunda–Djurgården ..

OMGÅNG 31 (Flyttad)
30/11 19.00 Rögle–Luleå ..............
 19.00 Linköping–HV 71 ........
 19.00 Frölunda–Södertälje ...
1/12 19.00 Modo–Skellefteå .......
 19.00 Timrå IK–Brynäs .........
 19.00 Färjestad–Djurgården .

OMGÅNG 26
3/12 19.00 Luleå–Linköping.........
 19.00 Brynäs–Skellefteå ......
 19.00 Rögle–Frölunda ..........
 19.00 Djurgården–Modo ......
 19.00 Färjestad–Timrå IK .....
 19.00 HV 71–Södertälje .......

OMGÅNG 27
5/12 16.00 Luleå–Djurgården .......
 16.00 Modo–Färjestad .........
 16.00 Rögle–HV 71..............
 16.00 Södertälje–Brynäs .....
 18.30 Linköping–Skellefteå ..
 16.00 Frölunda–Timrå IK ......

OMGÅNG 28
7/12 19.00 Skellefteå–Djurgården 
 19.00 Timrå IK–Södertälje....
 19.00 Brynäs–Rögle ............
8/12 19.00 Linköping–Färjestad ...
 19.00 HV 71–Modo ..............
 19.00 Frölunda–Luleå ..........

OMGÅNG 29
10/12 19.00 Luleå–Timrå IK ...........
 19.00 Modo–Frölunda..........
 19.00 Brynäs–HV 71 ............
 19.00 Djurgården–Rögle ......
 19.00 Södertälje–Linköping .
 19.00 Färjestad–Skellefteå ..

OMGÅNG 30
12/12 18.30 Luleå–Modo ..............
 16.00 Skellefteå–Frölunda ...
 16.00 Rögle–Timrå IK ..........
 16.00 Djurgården–Södertälje 
 16.00 Linköping–Brynäs ......
 16.00 HV 71–Färjestad .........

OMGÅNG 32
26/12 16.00 Timrå IK–Modo ..........
 18.30 Brynäs–Frölunda ........
 16.00 Djurgården–Linköping 
 16.00 Södertälje–Skellefteå .
 16.00 Färjestad–Rögle .........
 16.00 HV 71–Luleå ..............

OMGÅNG 33
28/12 19.00 Luleå–Södertälje........
 19.00 Skellefteå–Timrå IK ....
 19.00 Modo–Brynäs ............
 19.00 Linköping–Rögle ........
 19.00 HV 71–Djurgården ......
 19.00 Frölunda–Färjestad ....

OMGÅNG 34
30/12 19.00 Skellefteå–Modo .......
 19.00 Timrå IK–Luleå ...........
 19.00 Brynäs–Linköping ......
 19.00 Rögle–Djurgården ......
 19.00 Södertälje–Frölunda ...
 19.00 Färjestad–HV 71 ........

2010
OMGÅNG 35

2/1 16.00 Luleå–Skellefteå ........
 16.00 Modo–Södertälje .......
 16.00 Djurgården–Färjestad .
 18.30 Linköping–Timrå IK ....
 16.00 HV 71–Brynäs ............
 16.00 Frölunda–Rögle..........

OMGÅNG 36
4/1 19.00 Brynäs–Modo ............
 19.00 Södertälje–Timrå IK....
 19.00 Färjestad–Luleå .........
5/1 19.00 Rögle–Linköping ........
 19.00 Djurgården–Skellefteå 
 19.00 Frölunda–HV 71 .........

OMGÅNG 37
7/1 19.00 Luleå–HV 71 ..............
 19.00 Skellefteå–Rögle .......
 19.00 Modo–Djurgården ......
 19.00 Timrå IK–Färjestad .....
 19.00 Linköping–Södertälje .
12/1 19.00 Frölunda–Brynäs ........

OMGÅNG 38
9/1 16.00 Luleå–Frölunda ..........
 16.00 Skellefteå–Linköping ..
 16.00 Brynäs–Färjestad .......
 16.00 Rögle–Modo ..............
 16.00 Djurgården–Timrå IK...
 18.30 Södertälje–HV 71 .......

OMGÅNG 39 
14/1 19.00 Timrå IK–Rögle ..........
 19.00 Brynäs–Södertälje .....
 19.00 Djurgården–Luleå .......
 19.00 Färjestad–Modo .........
 19.00 HV 71–Skellefteå .......
 19.00 Frölunda–Linköping ....

OMGÅNG 40
16/1 16.00 Skellefteå–Södertälje .
 16.00 Modo–Luleå ..............
 16.00 Timrå IK–HV 71 ..........
 18.30 Rögle–Brynäs ............
 16.00 Färjestad–Frölunda ....
18/1 19.00 Linköping–Djurgården 

OMGÅNG 41
21/1 19.00 Luleå–Rögle ..............
 19.00 Skellefteå–Brynäs ......
 19.00 Modo–Timrå IK ..........
 19.00 Djurgården–Frölunda ..
 19.00 Södertälje–Färjestad ..
 19.00 HV 71–Linköping  .......

OMGÅNG 42
23/1 16.00 Timrå IK–Skellefteå ....
 16.00 Brynäs–Djurgården ....
 16.00 Södertälje–Luleå .......
 16.00 Färjestad–Linköping ...
 16.00 HV 71–Rögle ..............
 18.30 Frölunda–Modo .........

OMGÅNG 43
25/1 19.00 Rögle–Södertälje .......
 19.00 Djurgården–HV 71 ......
 19.00 Linköping–Modo ........
26/1 19.00 Luleå–Brynäs .............
 19.00 Skellefteå–Färjestad ..
 19.00 Timrå IK–Frölunda ......

OMGÅNG 44
28/1 19.00 Modo–HV 71 .............
 19.00 Brynäs–Timrå IK .........
 19.00 Rögle–Färjestad .........
 19.00 Södertälje–Djurgården 
 19.00 Linköping–Luleå.........
 19.00 Frölunda–Skellefteå ...

OMGÅNG 45
30/1 16.00 Skellefteå–Luleå ........
 16.00 Modo–Frölunda .........
 18.30 Timrå IK–Linköping ....
 16.00 Djurgården–Rögle ......
 18.30 Färjestad–Brynäs .......
 16.00 HV 71–Södertälje .......

OMGÅNG 46
4/2 19.00 Luleå–Modo ..............
 19.00 Rögle–Skellefteå .......
 19.00 Södertälje–Brynäs .....
 19.00 Färjestad–Djurgården .
 19.00 Linköping–Frölunda ....
 19.00 HV 71–Timrå IK ..........

OMGÅNG 47
2/2 19.00 Södertälje–Linköping .
6/2 18.30 Skellefteå–HV 71 .......
 17.00 Brynäs–Luleå .............
 16.00 Rögle–Timrå IK ..........
 18.30 Djurgården–Modo ......
 16.00 Frölunda–Färjestad ....

OMGÅNG 48
8/2 19.00 Modo–Brynäs ............
 19.00 HV 71–Djurgården ......
 19.00 Frölunda–Luleå ..........
 19.00 Timrå IK–Södertälje....
 19.00 Färjestad–Skellefteå ..
 19.00 Linköping–Rögle ........

OMGÅNG 49
27/2 18.30 Luleå–Linköping.........
 16.00 Skellefteå–Timrå IK ....
 18.30 Modo–Färjestad .........
 18.30 Brynäs–Frölunda ........
 16.00 Rögle–HV 71..............
 16.00 Djurgården–Södertälje ..

OMGÅNG 50
1/3 19.00 Luleå–Färjestad .........
 19.00 Södertälje–Rögle .......
 19.00 Timrå IK–Modo ..........
2/3 19.00 Frölunda–HV 71 .........
 19.00 Djurgården–Brynäs ....
 19.00 Linköping–Skellefteå ..

OMGÅNG 51
4/3 19.00 Skellefteå–Djurgården ..
 19.00 Modo–Linköping ........
 19.00 Brynäs–Rögle ............
 19.00 Färjestad–Timrå IK .....
 19.00 HV 71–Luleå ..............
 19.00 Frölunda–Södertälje ...

OMGÅNG 52
6/3 16.00 Luleå–Djurgården .......
 16.00 Timrå IK–Brynäs.........
 18.30 Rögle–Frölunda ..........
 16.00 Södertälje–Skellefteå .
 16.00 Linköping–Färjestad ...
 18.30 HV 71–Modo ..............

OMGÅNG 53
8/3 19.00 Modo–Skellefteå .......
 19.00 Brynäs–HV 71 ............
 19.00 Djurgården–Linköping 
9/3 19.00 Luleå–Södertälje........
 19.00 Färjestad–Rögle .........
 19.00 Frölunda–Timrå IK ......

OMGÅNG 54
11/3 19.00 Skellefteå–Frölunda ...
 19.00 Timrå IK–Djurgården ...
 19.00 Rögle–Luleå ..............
 19.00 Södertälje–Modo .......
 19.00 Linköping–Brynäs ......
 19.00 HV 71–Färjestad .........

OMGÅNG 55
13/3 18.30 Luleå–Timrå IK ...........
 18.30 Modo–Rögle ..............
 18.30 Brynäs–Skellefteå ......
 18.30 Färjestad–Södertälje ..
 18.30 Linköping–HV 71 ........
 18.30 Frölunda–Djurgården ..

■  OBS! Med reservation för ändringar. För aktuellt spelschema håll koll på www.sportbladet.se
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