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Kenta nöjd med prestationen, sid 11

"Vi blir bättre och bättre"
När Kent Johansson samlade sitt lag inför  
säsongen gjorde han det med en förhoppning  
på något stort. Med facit i hand så lyckades Örebro 
Hockey ta en sjätteplats i SHL, spela kvartsfinal 
mot Svenska Mästarna Växjö, prisades med 
Årets Målvakt, Mest Värdefulla Spelare, Årets 
Forward och Guldhjälmen. Spelare och ledare 
nådde tillsammans nya nivåer och skrev ett nytt 
kapitel i Örebro Hockeys historia. Alla presterade!

Mer än bara en match, sid 4

Skridskodisco 
på Kids Day
Vi har en fantastiskt publik som verkligen är delaktiga i att 
skapa magi runt matchen. Stödet från läktaren är verkligen 
enormt. Men Örebro Hockey slår sig inte till ro.Vi jobbar ständigt 
med att fortsätta utveckla arrangemanget. En av nyheterna i 
år är Kids Day med skridskodisco.

En historisk säsong, sid 2

"SM-guld?"
Henrik Löwdahl har varit med i 
klubbens resa som så här långt 
resulterat i en SM-kvartsfinal. 
Målet är att gå längre i slutspelet 
och att ta klubben upp till högre 
höjder. I drömmarnas värld tar 
Henrik SM-guld med Örebro 
Hockey för att sedan lägga 
skridskorna på hyllan.

Sid 3 Julius Hudacek vann både ”Årets Målvakt” och ”Mest Värdefulla Spelare”
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Slutet 90-tal. ÖIK konkurs, 
kvarters klubben HC Örebro i 
Division 1. Publik ett par hundra. 
Minns du hur dina drömmar var 
som ung grabb?

- Då var drömmarna starka! Man 
drömde om att spela i SHL. Men, 
man kan ju lugnt säga att det 
var en bit dit. Det var då svårt att 
tro att drömmen skulle kunna 
uppfyllas i Örebro, minns Henrik 
Löwdahl.

Det blev ett snabbt avancemang till 
HockeyAllsvenskan. Hur var det?

- Grymt häftigt! Det var ju ingen som 
trodde vi skulle gå upp! Under påsken 
2001 vann vi en helt avgörande 
hemmamatch mot Kumla med 4-0, 
svarar Löwdahl.

Efter tre år blev det Division 1 igen. 
Hur nära var det att du lämnade 
Örebro då?

Henrik funderar lite.

- Det var nog inte så nära egentligen. 
Jag hade möjligheten, visst, men ville 
ta mig tillbaka till HockeyAllsvenskan 
med Örebro. Vi hade ”Mozart” som 
tränare då och han är ju väldigt bra 
på att spela ihop lag och få ihop 
gruppen, så jag trodde på det. Så 
här i efterhand var det ett bra val 
ändå, även om det tog några år att 
gå upp igen, säger Löwdahl.

Till slut bar det uppåt igen med 
avancemang till HockeyAllsvenskan 
2009. Berätta?

- Det var en stor lättnad! Att äntligen 
få göra det. Vi var nära många år 
men föll på olika saker. Det är inte så 
lätt att gå upp. Man måste vara som 
bäst precis i slutet på säsongen, 
kommenterar Löwdahl.

Efter ett stabilt första år blev det 
kvalserie till SHL redan andra året i 
HockeyAllsvenskan. Började du tro 
på SHL då?

- På något sätt började man då känna 
att det är nära. Att det inte längre är 
omöjligt. Men, bara för att man gått 
till kvalserien en 
gång är det ju 
inte säkert att 
man gör det 
året efter. Man 
kanske inte får 
någon ny chans, 
funderar  
Löwdahl.

Efter en serieseger och en något 
bättre kvalserie året efter var det ny 
säsong och tredje gången gillt. Men 
spelet fungerade inte och runt jul låg 
laget nia i HockeyAllsvenskan.

- Vi hade ett bra lag, men vi fick  
absolut inte ihop det. Vi blev frustre-
rade och tappade självförtroendet, 
säger Löwdahl.

Men, plötsligt stämde allt och det 
blev raketfart till SHL. Var den resan 
det roligaste du varit med om i din 
hockeykarriär?

- Det var helt grymt! Speciellt så som 
året var. Först fungerade ingenting, 
men efter en del mindre förändringar 
och Conny Strömberg tillbaka, så 
rullade det bara på. Alla spelade, 
presterade på topp och vi klarade 
kvalserien jättebra och gick upp till 
SHL, säger Henrik Löwdahl.

Väl uppe i SHL var det premiär i Karl-
stad mot Färjestad. Hur kändes det 
att åka in på isen?

- Rysningar i hela kroppen! Det var ju 
rött och vitt över 
hela arenan och 
kändes som en 
hemmapremiär. 
Det var under-
bart att vinna 
efter straffar 
och fira med 
alla supportrar 
som tagit sig 

till Karlstad för att stötta oss, säger 
Löwdahl.

Ni stod upp bra första året i SHL, 
men hamnade ändå i kvalserien.  
Hur kändes det?

- Det var ett roligt och spännande år, 
där vi spelade bra hockey men inte 
hittade vägarna att vinna matcherna. 

Vi var sällan utspelade, men saknade 
nog erfarenheten, säger Löwdahl.

Var du orolig inför kvalserien?

- Ja, vi var ju jagade. Men, vi var 
det klart bästa laget då vi förstärkte 
truppen med Ville Viitaluoma och 
Jere Sallinen så vi hängde utan större 
problem kvar, säger Löwdahl.

Sedan kom 
succéåret 
2014/15?

- Egentligen 
var det fak-
tiskt inte så 
stor skillnad 
på spelet 
jämfört med första året, men nu 
hittade vi vägar att vinna matcherna 
och så har vi Julius Hudacek i mål 
som räddade oss många gånger, 
svarar Löwdahl.

När började du tro på topp 6 och 
slutspel?

- Jag trodde på slutspel hela säsongen, 
men att det eventuellt skulle kunna 
ske via Play-In och inte direkt. Men, 
ju längre säsongen led, desto mer 
trodde man på att det skulle bli slut-
spel genom en direktplats, kommen-
terar Löwdahl.

Hur känns det nu, att på karriärens 
höst ha fått spela ett slutspel?

- Jättebra! Jag är stolt över att vara 
en del av detta. Det var verkligen kul 
att få mäta sig med de allra bästa 
när det gäller som mest. Bäst av sju 
matcher var nytt för mig. Vi hade koll 
på dem, de hade koll på oss. Vi gjorde 
en bra matchserie, men hittade inte 
riktigt vägar att vinna matcherna. 
Det gjorde Växjö lite, lite bättre än 
oss, men vi är nära de allra bästa nu, 
tycker Henrik Löwdahl.

Är de två 
SHL-åren de 
roligaste i din 
karriär?

- Svårt att 
säga. Det 
är svårt att 

jämföra tids epoker och jag har alltid 
tyckt att det är roligt att spela hockey. 
Men det är ju mycket roligare in-
ramning nu och jag skulle inte vilja 
byta mot det som varit.

Vad hoppas du få uppleva under 
resten av din hockeykarriär?

- Jag skulle vilja gå längre i ett slut-
spel. Det ultimata vore såklart att ta 
ett SM-guld med Örebro och sedan 
lägga skridskorna på hyllan, avslutar 
Henrik Löwdahl.

// Jan Holgersson

Jag är stolt över att 
vara en del av detta

 Rysningar i hela  
kroppen! Det var  

ju rött och vitt över hela 
arenan och kändes som  
en hemmapremiär”

 Det ultimata vore  
såklart att ta ett SM-guld 

med Örebro och sedan lägga  
skridskorna på hyllan”

Henrik Löwdahl – lagkapten
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Henrik Löwdahl jublar efter 4-3 mot Växjö
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Örebro Hockey har gjort en 
historisk säsong som gett eko i 
Hockeysverige. När C More höll 
sin nystartade gala SHL Awards 
kunde Örebroarna sträcka på 
sig ordentligt i tv-sofforna under 
prisutdelningen. Framröstningen 
av priserna gjordes av en jury där 
alla SHL-lagens coacher, lagens 
kaptener samt utvalda journalister, 
både lokalt och nationellt ingick.

Örebro Hockey vann tre riktigt fina 
priser. Derek Ryan tog hem priset 
för ”Bäste Forward” tack vare sina 
insatser på isen. Julius Hudacek 
vann både ”Årets Målvakt” samt 
priset ”Mest Värdefulla Spelare” 
vilket naturligtvis är väldigt stort.

Julius Hudacek kom till Örebro 
Hockey denna säsong, en målvakt 
som huvudtränare Kent Johansson 
kände sedan tidigare.

- Jag hade honom i Frölunda så jag 
visste att han var en bra målvakt 

och en bra kille på sidan om isen. 
Han har verkligen infriat de förvänt-
ningarna jag hade på honom och 
han är verkligen värd priset. Han har 
vunnit många poäng och matcher åt 
oss och det gör det ju inget att han 
bjuder på sig själv efter matcherna 
med sin show. Jag hade såklart 
förhoppningar på honom innan 
säsongen och jag visste att han var 
en matchvinnare. Jag är verkligen 
glad att han vann priserna, säger 
Kent Johansson.

Derek Ryan producerade 60 poäng 
i sin debutsäsong i SHL. Han vann 
poängligan och även priset som 
”Bäste Forward”. Kent Johansson 
var lite osäker på chansningen när 
säsongen drog igång.

- Det var en chansning att plocka 
honom från Österrike. Att göra 100 
poäng i den ligan och sedan göra 60 
poäng är ingen självklarhet, han var 
en chansning som lyckades. Det är 
en smart spelare som inte är rädd 

utan kan sticka in näsan där det 
smäller. Han är en lagspelare som 
är mogen både på och utanför isen. 
Det som gjort honom till den bäste 
forwarden denna säsong är hans 
spelsinne och arbetsförmåga. Derek 
kan hålla farten i situationer och det 
är mycket viktigt i dagens ishockey, 
det är riktigt bra fart i hans spel. 
Sedan så har Martin Johansson 
och Daniel Viksten höjt sin förmåga 
genom att spela med honom, de 
två har ju gjort riktigt fina säsonger. 
Derek är en spelare som gör andra 
bra och han har verkligen överträffat 
mina förhoppningar och förväntningar. 
Han är verkligen värd priset, avslutar 
Kent Johansson. 

// Filip Nyängen

Fina priser 
till Örebro
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Derek Ryan – ”Bäste Forward”

Julius Hudacek – ”Årets Målvakt” och ”Mest Värdefulla Spelare”
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Jag vågar nog påstå att en av 
de största anledningarna till att 
stämningen i Behrn Arena är så 
fantastiskt bra är tack vare att 
man i Örebro ser en hockey-
match som så mycket mer än 
just en match. Emilie Wiklander 
är Privatmarknadschef i Örebro 
Hockey och arbetar dagligen med 
arrangemanget i Behrn Arena. 

- Vi har en fantastisk publik som 
hjälper oss att skapa magi runt varje 
hockeymatch. Vi som jobbar på Örebro 
Hockey älskar vårt jobb och jag tror 
att vi sprider och delar med oss av 
den känslan. Det här är mer än en
hockeymatch, det är något du tillhör, 
säger Emilie Wiklander.

Örebro Hockey 
är en klubb i 
ständig utveck-
ling på alla plan, 
såväl på isen 
som utanför.

Vad gör ni i 
Örebro Hockey 
för att utveckla upplevelsen att gå på 
match? 

- Varje dag utmanar vi oss själva att 
göra allting lite bättre. Vår målbild är 
klar, ett event i världsklass. Vi jobbar 
hårt för att komma dit. Vi måste 
våga för att vinna och det gäller i 
allra högsta grad alla som jobbar på 
kansliet. Jag tror främst att vår styrka 
är vår öppenhet för nya idéer. Vi tittar 
mycket på vad som sker i övriga 
underhållningsbranschen och  

försöker i den mån det går att imple-
mentera det i vårt event, kommenterar 
Wiklander.

Undertecknad har gått på hockey i 
Behrn Arena i många år och minns 
klart och tydligt den tiden då det 
regnade in och det satt ca 200 
personer på läktarna. Utvecklingen 
av funktionärsstyrkan har även den 
ökat i rask takt. 

- Kring ett matchevent är det många 
personer inblandade. I Behrn Arena  
jobbar ca 250 personer under en 
match. De har alla en stor del i 
eventet och upplevelsen du får när 
du besöker oss. Det är allt ifrån 
kioskpersonal och publikvärdar till 

isskrapare och 
kameramän. 
Det finns otroligt 
många arbets-
uppgifter som 
måste utföras 
och dessutom 
synkas för att 
helhetsintrycket 
ska bli lyckat. 

Vår personal i Behrn Arena är  
absolut en styrka, säger Wiklander.

Örebro Hockey är, som sagt, en 
klubb i ständig utveckling, men finns 
det något som Emilie saknar?

- Egentligen inte. Men med det sagt 
så betyder inte det att jag är helt 
nöjd. Vi kan alltid förbättra oss och 
det är därför som vi alltid kommer att 
utvecklas, säger Wiklander.

Det finns otroligt många bra event 
och temamatcher som genom-
förts genom åren i Behrn Arena. 
”Välgörenhetsmatchen” som är ett 
återkommande event varje år är en 
personlig favorit. ”Pridematchen” 
och ”Motormatchen” med flera har 
också varit väldigt uppskattat bland 
publiken. 

Vad har varit bäst enligt Emilie? 

- Örebroarnas uppslutning kring 
match. Stödet från läktaren är 
enormt. Stämningen i Behrn Arena 
är den som gör oss till det vi är. 
Hos oss är alla välkomna och jag är 
säker på att alla trivs. Ung som gam-
mal, kvinna som man. Vi försöker 
att tillgodose alla våra målgrupper 
när vi skapar vårt event. En annan 
höjdpunkt är givetvis ”Välgörenhets-
matchen” där vi tillsammans med 
Svenska kyrkan samlade in 126 847 
kr till våldsutsatta kvinnor och barn. 
Återigen var det vår publik som leve-
rerade, fantastiskt, säger Wiklander.

Självklart så kommer Örebro Hockey 
även att bjuda sin kära publik på 
en hel del nyheter till kommande 
säsong, en nyhet avslöjar Emilie 
Wiklander här.

- Vi kommer satsa på våra yngsta 
besökare. En nyhet blir vår Kids Day 
där vi bjuder in till ett stort skridsko-
disco. Så snöra på er skridskorna 
och dansa loss tillsammans med oss 
på isen! Det kommer även att bjudas 
på fler nyheter nästa säsong men än 
så länge vill jag inte avslöja vad det 

är. Håll utkik på vår hemsida så lovar 
jag att ni inte missar något, berättar 
Wiklander.

Förhoppningar 
och förväntningar 
till nästa säsong 
har vi alla, Emilie 
är inget undan-
tag, vad är dina 
förväntningar? 

- Ett fortsatt stöd från Örebroarna på 
läktaren och en ännu bättre placering 
i tabellen. Får man drömma om SM-
guld, frågar sig Wiklander.

Drömmen om SM-guld har nog alla 
som håller på Örebro Hockey, så 
även jag! Och om vi fortsätter på 
temat drömmar, har du något dröm-
tema som du skulle vilja genomföra 
under någon match? 

- Jag hade tyckt det vore jättekul att 
kunna ta hit en stor artist i period-
paus som kan sjunga live. Eller varför  

inte en känd standup-komiker som 
kan leverera några sköna lines under 
paus. Tänk att kunna baka in hockey-
match och konsert i en och samma 

upplevelse. Det 
vore något, 
kommenterar 
Wiklander.

Det vore san-
nerligen något! 
Och vem vet, 

kanske har vi någon stor artist eller 
standup-komiker på plats i Behrn 
Arena inom en snar framtid? 

Bli inte förvånade om så blir fallet 
för Örebro Hockey kan konsten att 
skapa en fest runt varenda match. 
Så det vi vet med säkerhet är att den 
festen kommer att fortsätta nästa 
säsong!

// Nicklas Nyselius

Varje dag utmanar vi oss själva 
att göra allting lite bättre

 Tänk att kunna baka 
in hockeymatch och 

konsert i en och samma 
upplevelse. Det vore något!”

 Vi kommer satsa på 
våra yngsta besökare. 

En nyhet blir vår Kids Day 
där vi bjuder in till ett stort 
skridskodisco”
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Junioransvarig Jens Gustafsson blir intervjuad av Emilie Wiklander

Hockeyintresset börjar tidigt!
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Inför förra säsongen var mål-
vakten Julius Hudacek ett av de 
mest namnkunniga nyförvärven 
i Örebro Hockey. Julius är känd 
för att bjuda på det lilla extra när 
det står klart att Örebro Hock-
ey vunnit. Ingen annanstans i 
SHL stannar publiken kvar efter 
matchen för att se vad som vän-
tar i ”Hudashow”.

Ingen show är den andra lik och det 
är ibland mycket rekvisita som krävs 
till showen.

Filip Nyängen, press- och informa-
tionsansvarig i Örebro Hockey, är 
den som tillsammans med Julius 
fixar fram grejer till "Hudashow". 

- Ibland så har han med sig grejer 
när han kommer till arenan. Men 
ibland kan det bli lite panik, som 
när han skulle ha längdskidor. Då 
sa han till mig en och en halvtimme 
före matchen att han behöver skidor, 
pjäxor och stavar. Okej, jag fixar det 
sa jag. Som tur var så hade Lindells 
öppet så jag fick åka dit i smyg och 
sedan smuggla in grejerna i Behrn 
Arena, säger Nyängen.

Hur långt före en match Julius be-
stämmer sig för vad han ska göra 
skiljer sig från match till match, det 
kan vara allt från en dag till någon 
timme före match. När det gäller 

vilka som vet om innan en match 
vad som ska hända i "Hudashow" så 
är det bara Filip, Julius självklart, och 
ibland Tony Jörtsö som är ansvarig 
för mediakuben samt hemsidan som 
vet om någonting.

"Hudashow" har varit en het potatis 
i övriga Hockeysverige där vissa 
experter har varit kritiska till det hela 
och tycker att det varit för mycket 
spex. 

- Visst har några röster höjts om 
”Hudashow” men jag tycker såklart 
att det är fantastiskt med showen. 
Vilken arena i världen har 3500 per-
soner på plats kvar 15 minuter efter 
slutsignalen? Magiskt! Kan det bli för 
mycket? Nej, det tror jag verkligen 
inte, tycker Nyängen.
 
Till sist frågade vi Filip vilken av alla 
Julius shower som är hans favorit 
och han har svårt att bara välja en 
enstaka. 

- Jag har några favoriter där dansen 
efter Pridematchen står högst upp 
på listan men skidorna som hyllning 
till SM-veckan och när han var tomte 
är också en av favoriterna, avslutar 
Nyängen.

// Nicklas Nyselius

"Hudashow" har varit en het potatis
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Örebro Hockey lämnar en säsong 
som inneburit såväl sportsliga 
som publika framgångar. Klubben 
har haft en beläggningsgrad på 
99%, vilket varit bäst i SHL. Nu 
rustar klubben för kommande 
framgångar genom att bygga fler 
sittplatser och 
fler kommer-
siella ytor runt 
om i Behrn 
Arena. 

Örebro Hockey 
har sin Hockey-
borg i Behrn Arena. Utrymmen för 
restauranger och pubar har varit 
ytterst begränsat men nu väntar en 
byggnation som ska ge större ytor 
för just detta. Bland annat kommer 
det byggas en souvenirshop och en 
pub. Dessutom kommer Röda Rummet 
utökas och Kinnarps Lounge skapas. 
Allt för att ge vår publik, våra fans 
och partners bättre möjlighet och 
tillgång till mat och dryck innan och 
under matcherna.

- Vi lämnar ett väldigt bra år bakom 
oss. Vi har varit fullbelagda i stort 
sett samtliga matcher i arenan vilket 
inneburit att restaurangerna och  
kiosker varit välbesökta, säger Arena-
services VD Bo ”Boman” Andersson.

Tillbyggnationen som nu görs är mellan 
de två trapphusen på den norra sidan 
där man kommer flytta ut fasaden 
sex meter så den kommer ligga i 
linjen med dessa trapphus. Det inne-
bär att ca 180 kvadratmeter kommer 
frigöras för kommersiella ytor.

- Vi kommer göra en pub för 
vår hemmapublik och bygga en 
souvenir shop där den blir mer till-
gänglig än tidigare. Röda Rummet 
kommer bli nästan dubbelt så stort 
och över Röda Rummet kommer 
en ny yta som heter för Kinnarps 

Lounge, berättar 
Andersson.

Inne i arenan 
kommer det 
byggas en ny 
läktare. Det är 
ytan över Röda 

Rummet som kommer att användas 
till en sittplatsläktare med 295 

sittplatser. Bygget kommer även att 
frigöra ytor som kommer att kunna 
användas till andra aktiviteter, ytor 
som tidigare varit souvenirshop och 
kiosk. 

- Vi har planer på vad vi kan använda 
dessa ytor till men i dagsläget är 
ingenting klart, säger Andersson.

Byggnationerna i Behrn Arena är 
igång och målsättningen är att allt 
ska vara färdigt till hemmapremiären 
av SHL i september. 

// Filip Nyängen

En stor nyhet inom Örebro Hockey  
är att man går från att vara för-
ening till att bli ett aktiebolag. 
Styrelsen har arbetat med frågan 
länge och klubbens Ordförande 
Ulf Gejhammar har lett arbetet 
från idé till verklighet då beslutet 
klubbades igenom på en extra-
stämma tidigare i vår. 

Varför väljer klubben att bilda ett 
aktiebolag?

- Det finns flera orsaker till att vi går 
över till bolagsformen för föreningen. 
Dels vill vi fortsätta att utveckla för-
eningen och det underlättar att driva 
hela ”hockeykoncernen" i bolagsform. 
Vi kan via befintliga eller nya dotter-
bolag driva verksamheter som kan 
hjälpa oss med tillväxt och supportera 
vårt sportsliga arbete. Dels underlättar  
en bolagsform den ekonomiska 
redovisningen när vi inte driver verk-
samheten med både sådana som är 
befriade från skatt och sådana som 
omfattas av skatt, svarar Gejhammar.

Hur gick arbetet i styrelsen till?

- Vi har diskuterat frågan under en 
period i styrelsen och i höstas bad 
vi vår partner PWC göra en studie 
på vilka ekonomiska konsekvenser 
en bolagisering skulle innebära. Med 
detta som beslutsunderlag tog vi 
sedan i styrelsen beslut på att föreslå 
föreningen via ett extra årsmöte att gå 
över till bolagsformen, svarar  
Gejhammar.

Vad händer nu med Örebro Hockey?

- Örebro Hockey Klubb kommer att 
finnas kvar som förening och vi kom-
mer att fortsätta att driva vårt U16 lag 
där. Föreningen kommer vidare att 
vara ägare till det koncernbolag som 
finns som sammanhållande enhet 
för våra verksamheter, kommenterar 
Gejhammar.  

Vad händer med medlemmarna?

- Det är viktigt att medlemmarna fort-
farande äger föreningen. Det finns i 

Riksidrottsförbundets stadgar att man 
inte får släppa majoriteten av ägandet 
av en förening som driver idrott inom 
Riksidrottsförbundet. Medlemmarna 
kommer i framtiden fortsatt att ha 
majoritet i beslut, medlemmarna 
kommer vidare att som idag rösta 
fram styrelse i föreningen men fram-
över kommer årsmötet även att rösta 
fram styrelsen för moderbolaget, 
förklarar Gejhammar.

Hur ser framtiden ut?

En renodlad verksamhet där vi mycket 
lättare kan ha fokus på respektive 
område. Vi kommer inom dotterbolaget 
Örebro Elithockey AB att driva all 
hockeyverksamhet med vårt A-lag, 
J18 och J20-lag. I detta bolag kommer 
initialt i princip allt som tidigare låg i 
föreningen att flyttas över till partner-
samarbete, publikintäkter, löner med 
mera, säger Gejhammar.

Varför är detta rätt väg mot framgång?

- Vi får en tydligare organisation som 
både ger oss rätt fokus på befintlig 
verksamhet men som också ger oss 
mycket bättre och tydligare möjlig-
heter att expandera föreningen till en 
ny nivå. Detta är nödvändigt för att vi 
i framtiden alltid skall vara med och 
konkurrera med dem bästa, svarar 
Gejhammar. 

Vad tycker du om den gångna  
säsongen?

- Vi är förstås jättenöjda med vad 
föreningen åstadkommit, sportsligt 
har en Örebroklubb för första gången 
någonsin spelat slutspelshockey. Våra 
juniorer har etablerat sig alltmer som 
topplag i Sverige, vår arena har varit 
utsåld i princip hela säsongen med en 
fantastisk publik, varumärket Örebro 
Hockey har växt i Idrottssverige och 
vi har en god ekonomi i föreningen, 
så att alla som engagerat arbetar/
arbetat i och kring föreningen har all 
anledning att vara stolta, avslutar Ulf 
Gejhammar.

// Filip Nyängen

Samtliga matcher 
har i stort sett varit 
fullbelagda

Det är viktigt att medlemmarna 
fortfarande äger föreningen
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 Över Röda Rummet 
kommer en ny yta 

som heter för Kinnarps 
Lounge”

Boman Andersson 
övervakar 
byggstarten

Styrelseordförande Ulf Gejhammar
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J20
- Jag kom in i maj och började direkt 
tillsammans med Jens Gustavsson 
sätta mig in i verksamheten. När vi 
tittade på vad vi behövde för spelar-
typer så hittade vi inte riktigt de vi 
ville ha. Då bestämde vi oss istället 
för att inrikta oss på att utveckla de 
killar vi redan hade i klubben och ta 
upp J18-spe-
lare. Vi drog 
igång och vi var 
inte alls bra i 
början, faktiskt 
rent dåliga.  
Träningsmatch-
erna gick inte 
bra. Men, jag kände att det fanns 
kvalitéer och såg möjligheter framåt, 
funderar Lars Ivarsson.

Blev det bättre i serien?

- Ja, det blev det. Vi var med från 
start och presterade bättre ju längre 
säsongen led. Laget var bra med, 
toppar i 95:orna Calle Jellvert, Rasmus 
Fyrpihl osv.

Vad är du mest nöjd med?

- Det är att vi fått fram tre spelare 
som nu fått A-lagskontrakt. Vi har 
visat att man kan ta det stora klivet 
upp om man ligger i, säger Ivarsson.

Vad är viktigast att förbättra?

- Kontinuiteten i 
att se varje dag 
som en möjlighet 
att utvecklas och 
bygga vidare på.

Avslutningsvis,  
hur ser framtiden ut för Örebro 
Hockeys junior hockey?

- Jag tycker den ser jätte ljus ut! Man 
lär sig för varje säsong och det är 
många nya spelare som vill komma 
till Örebro, avslutar Lars Ivarsson.

// Jan Holgersson

U16
Rekryteringen kring spelare till U16 
är framförallt ett arbete i regionen. 
Här har klubben möjlighet att tidigt 
hitta talanger i och runt Örebro. 

- Vad det gäller 
rekryteringen till vårt 
U16-lag så är vi ju 
ute i regionen och 
tittar på spelarna 
från det att de är ca 
13 år och följer deras 
utveckling fram till det är dags för 
spel i U16, säger Jens Gustafsson.

Målsättningen är att förbereda 
spelarna så mycket det går inför 

hockey gymnasiet och junioråren 
men tyvärr är det ju så att alla  
spelare inte får möjligheten att gå på 
hockeygymnasiet. De spelare som 

inte får chansen går 
till andra klubbar.

- Då alla spelare 
inte ges möjlighet 
att komma in på 
hockeygymnasiet 
blir det också viktigt 

att utbilda spelare som fortsätter i 
våra andra föreningar i regionen och 
på så sätt höja kvaliteten på hockeyn 
i vår region, kommenterar Gustafsson.

Hur har det då gått under säsongen?

- Det har varit lite upp och ner under 
säsongen. Det blir lätt så i den här 
åldern, killarna kommer in utifrån och 
får mäta sig mot bättre motstånd 
och större klubbar. Det tar lite tid att 
komma in i det och det ser vi fram-
förallt på resultatet under våren. Vi har 
haft några yngre killar som kommit in 
bra i det och har utvecklats i en bra 
takt, det är ju lite det som är grejen 
att de får utvecklas individuellt, säger 
Jens Gustafsson.

// Nicklas Nyselius

J18
Örebro Hockeys J18-lag tog sig till 
J18-Allsvenskan efter jul för första 
gången i Örebro 
Hockeys historia. 
Klubben är stolta 
över att killarna 
lyckades nå mål-
sättningen för året.

- När det gäller J18 
och deras säsong, så är vi nöjda 
med prestationen. De lyckades ta sig 
till J18-Allsvenskan efter jul, vilket var 

vår målsättning. Det var första gången 
i Örebro Hockeys historia som man 

gjorde detta. Väl 
där var varje match 
väldigt tuff med hög 
kvalitet. Detta har 
gjort att vi har fått 
en bra utveckling 
på många individer 
och steget upp till 

J20 blir inte lika stort, säger Jens 
Gustafsson.

Vi har visat att man kan ta det stora klivet upp

Vi har fått en bra utveckling på många spelare
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 Här har klubben 
möjlighet att 

tidigt hitta talanger i 
och runt Örebro”

 Klubben är stolta 
över att killarna 

lyckades nå målsätt-
ningen för året”

 Då bestämde vi oss 
istället för att inrikta 

oss på att utveckla de killar 
vi redan hade”

Jens Gustafsson och 
Pontus Gustafsson tar 
emot årets bidrag från 

NA:s Tippa Matchen

Rasmus Fyrpihl satsar allt i en match för Vita Hästen

Lars Ivarsson coachar J20

Gustav Backström

Juniorverksamheten i Örebro Hockey har de senaste åren utvecklats och gått framåt enormt mycket. 
Junioransvarig i klubben är Jens Gustafsson som tidigare varit assisterande coach i A-laget men är, 
som sagt, nu ansvarig för juniorverksamheten.

Lars Ivarsson kom till Örebro Hockey inför den gångna säsongen. 
Lars var värvad som Huvudtränare till J20 och med sin erfarenhet 
skulle han få laget att utvecklas. Första säsongen i Örebro Hockey 
är över för Lars och han kan nu sammanfatta året.
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Rasmus Fyrpihl är en av Örebro 
Hockeys egna talanger, som denna 
säsong fick testa på A-lagsspel i 
Vita Hästen. 

Rasmus spelade med Örebro Hockeys 
J20-lag där han på 35 matcher stod 
för 44 poäng. I slutet på säsongen 
blev han utlånad till Örebro Hockeys 
samarbetsklubb Vita Hästen.

- Grymt rolig säsong! Över förväntan, 
säger Rasmus själv om utlåningen.

Samarbe-
tet mellan 
Örebro 
Hockey och 
Vita Hästen kommer att fortsätta 
på samma sätt även nästa säsong, 
ett samarbete som Rasmus tycker 
fungerar bra. 

- Samarbetet med Vita Hästen 
fungerar bra tycker jag, det svåra är 
väl att det är lite olika spelsystem i 
Örebro kontra Vita Hästen. Men man 
har kommit in i det bra så det har 
inte varit några problem att spela för 
två olika klubbar, bara lärorikt, säger 
Fyrpihl.

De Örebrospelare som blir utlånade 
till Vita Hästen bor mestadels på 
hotell i Norrköping och pendlar alltså 
inte, men den berömda hotelldöden 
är inget som någon har råkat ut för 
under säsongen. 

- Vi Örebrokillar har bott på hotell när 
vi har varit där, vilket var väldigt skönt 
till en början men man uppskattar 
verkligen ett riktigt hem efter ett tag. 
Det har funkat bra ändå eftersom vi 
har umgåtts även utanför hockeyn, 

kommenterar Fyrpihl.

Rasmus personliga 
målsättning för 
kommande säsong 

är glasklar, att ta en plats i Örebros 
A-lag. Rasmus har redan debuterat 
i Örebros A-lag och inkasserat 22 
matcher i Hockey Allsvenskan samt 
en match i SHL föregående säsong. 
Nu återstår att se om den siffran 
ökas på under kommande säsong.

// Nicklas Nyselius

Kalle Jellvert är kaptenen i J20 
som i år stod för 51 poäng på 40 
matcher i grundserien. En stabil 
och mycket viktig kugge i laget 
som tog sig vidare till slutspelet. 
Kalle har debuterat i SHL och tagit 
flera kliv i sin egna utveckling 
denna säsong.

- Den har varit väldigt utvecklande! 
Jag har fått mycket förtroende och 
mycket speltid i J20-laget, vilket så-
klart varit utvecklande. Jag har spelat 
mycket med Rasmus Fyrpihl och 
haft bra stöd av 
honom. Dessut-
om fick jag under 
året känna på 
A-lagsspel i SHL, 
vilket förstås var 
en väldigt nyttig 
erfarenhet, berättar Kalle Jellvert. 

Hur kändes det första gången du 
blev uttagen till en SHL-match?

- Det var ett tecken på att jag gjort 
något bra. Man siktar ju på A-laget 
och SHL och bara att bli uttagen var 
roligt och utvecklande. Man lärde sig 
mycket även om man fick sitta en 
del på bänken. Lite pirrigt var det, 
absolut, erkänner Kalle.

Du fick ju speltid. Minns du ditt första 
byte i SHL?

- Absolut! Det var borta mot Frölunda 
och jag fick hoppa in i tredje perioden, 
svarar Jellvert.

Hur vill du beskriva skillnaderna mellan 
J20 Superelit och SHL?

- Största skillnaden är styrkan och 
tyngden på spelarna i SHL. I SHL 

måste man gå 
in 100 procent 
i varje när-
kamp. Sedan 
är spelarna i 
SHL mycket 
kyligare med 

pucken. De håller i pucken mer och 
spelar smartare, inte bara drar iväg 
den som man gör lite mer i junior-
hockeyn. Nivån är högre, helt enkelt, 
säger Jellvert.

Vad hoppas du på inför nästa sä-
song?

- Jag kommer att göra allt för att kriga 
mig in i A-laget. Målet är Örebro 
Hockeys A-lag och SHL. Men kon-
kurrensen är stenhård, så skulle det 
bli så att jag blir utlånad kommer jag 
inte bli besviken, utan det är helt okej 
det också, avslutar Kalle Jellvert.

// Jan Holgersson

Man uppskattar 
verkligen ett riktigt 
hem efter ett tag

Största skillnaden 
är styrkan och tyngden
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Ramus Fyrpihl 
debuterar i SHL FAKTA – RASMUS FYRPIHL

 Matcher Mål Assist Poäng
TV-pucken 10 2 2 4
Sverige U16 9 2 5 7
Sverige U17 17 3 1 4
Sverige U18 10 2 1 3
J18 Elit 60 25 39 64
J20 Elit 24 14 18 32
SuperElit 86 29 33 62
Allsvenskan 29 2 0 2
SHL 1 0 0 0

Källa: Elitprospects

FAKTA – KALLE JELLVERT

 Matcher Mål Assist Poäng
TV-pucken 8 1 0 1
J18 Elit 55 27 26 53
J20 Elit 30 14 25 39
SuperElit 82 31 35 66
SHL 15 0 0 0

Källa: Elitprospects

 Grymt rolig säsong! 
Över förväntan”

 I SHL måste man gå 
in 100 procent i varje 

närkamp”

Kalle Jellvert får känna på SHL-tempot mot HV71
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Säsongen är över för Örebro 
Hockey och huvudtränare Kent 
Johansson har fått varva ner 
efter en hektisk och givande 
säsong. För trots det plötsliga 
slutet i den sjätte kvartsfinalen 
hemma i Behrn Arena så är Kenta 
nöjd med vad laget och klubben 
presterat.

- Efter sista matchen som vi förlorade 
mot Växjö så kände jag bara tomhet. 
Men med några 
dagars distans 
så fick jag till-
baka livsglädjen 
och då måste 
jag säga att vi 
gjort en fan-
tastisk resa. Vi 
började serien 
bra och höll en bra nivå utan några 
större svackor. Vi kunde vara stabila, 
vilket är viktigt för att hålla sig på 
övre halvan. Jag tycker vi blir bättre 
och bättre men det räcker kanske 
inte riktigt mot Växjö då det är små 
marginaler som gäller. Det hade 
kunnat gå precis hur som helst i 
kvartsfinalen men samtidigt ska vi ha 
något att göra nästa år också, säger 
Kent Johansson.

Laget hade, som sagt, inga större 
dippar under säsongen. Största 
dippen var i januari då vi förlorade 
mot Leksand, Färjestad och HV71. 
Alla förluster var sura uddamåls-
förluster men laget reste sig och 
kunde sedan vinna hemma mot 
Linköping. Örebro Hockey uppträdde 
under året som ett lag som tror på 
det man gör.

- Dels trodde grabbarna på sättet 
jag vill spela och de utför det på ett 
väldigt bra sätt. Dessutom hade vi 
bra träningsflit med bra fart på trä-
ningarna och de äldre killarna gick i 
bräschen för att visa de yngre och 
de nya hur det ska gå till. Det är en 
bra grupp att arbeta med och det är 
fantastiskt kul att se hur spelare  
utvecklats från att vara ganska 
okända spelare i SHL till att ta nästa 
steg med framgången. Killar som 

Johan Motin, 
Viktor Ekbom, 
Henrik Löwdahl 
och Marcus 
Weinstock har 
alla visat vad 
som gäller, gått 
framåt och det 
är dem jag ser 

som kärnan i laget, säger Johansson.

Nyförvärven inför säsongen spetsade 
laget och lyfte klubben mot en sjätte-
plats i SHL där Julius Hudacek och 
Derek Ryan står för störst framgång. 

- Julius har ju gett oss en extra 
trygghet där bak, Derek var ju en 
chansning som blev full pott kan 
man säga. Daniel Viksten kommer 
in från HockeyAllsvenskan och gör 
succé, det blir en bra blandning i 
gruppen där vi hittade rätt på många 
ställen vilket gjorde att både laget 
och de som inte spelat så mycket i 
SHL utvecklades, säger Kenta.

Hela lagets insats gav eko i Hockey-
sverige och insatserna från Derek 
Ryan prisades med Guldhjälmen. 
Dereks kedjekompis, Martin Johansson, 

stod även han för en enorm insats 
och utveckling. Den 27-årige forwarden 
stod för 24 mål och 22 assist, totalt 
46 poäng, i sin sjunde säsong i SHL.

- Det har mycket med självförtroende 
och insikten om vad som krävs för 
att vinna matcher i SHL. Martin har 
haft potential och polletten trillade 
ner för honom nu. Jag tycker han 
har en jättepotential och det såg vi ju 
med hans skridskoåkning, skott och 
speluppfattning. Jag tror han kan ut-
vecklas ytterligare, han är typiskt en 
kille som har legat i bakvattnet och 
lurat men inte förstått hur duktig han 
är, kommenterar Johansson.

Derek Ryan 
öste in poäng i 
den Österrikiska 
ligan och kom 
till Örebro och 
SHL med stora 
förväntningar på 
sig. Så det var 
en chansning från klubben och ingen 
visste riktigt hur det skulle gå för 
honom. Men Kenta förstod tidigt att 
Derek var en kille som skulle leverera.

- Det var i Schweiz efter tränings-
matcherna. Första träningarna såg 
det ut som att han hade problem med 
skridskoåkningen, jag blev lurad av  
honom men det är jag glad för. Redan 
då såg jag att han hade bra spel-
uppfattning, bra fart i skridskoåkningen 
och han satte in nosen i alla lägen. 
Han tappade liksom inte farten i 
sina genombrott, en bra spelare helt 
enkelt, avslutar Kent Johansson.

Säsongen tog snöpligt slut för laget 
och för vinnarskallen Kent Johansson 
innebar det ett par intensiva dagar 
tillsammans med Pontus Gustafsson 
då de två samlade spelarna och  
ledarna för individuella samtal, där man 
på en och en halv dag träffade alla 
och pratade om säsongen som gått. 

Kenta har ett stort tennisintresse och 
kunde ”tack vare” uttåget i kvarts-
finalen vara med i SM-finalen i tennis 
med sitt lag Falköpings TK. Där vann 
man med 3-0 och tog hem titeln 
som Svenska Mästare inomhus.

- Jag hann med det, ganska snart 
efter ut tåget så 
fick jag en tröst 
i att vara med 
i den finalen. 
Hade vi inte 
blivit utslagna 
så hade jag 
inte kunnat 
vara med och 

spela så det var skönt att jag fick 
avreagera mig där. Vi vann faktiskt 
utomhus-finalen förra året så jag är 
dubbel Svensk Mästare på ett år och 
det är ju roligt. Det är en passion 
för mig att leka med en boll och 
försöka lura någon annan, få känna 
adrenalinet när man tävlar. Jag är en 
tävlingsmänniska och jag hatar att 
förlora även fast det kanske inte syns 
i alla lägen men jag ger mig inte så 
lätt, säger Kenta.

// Filip Nyängen

Jag blev lurad av honom 
men det är jag glad för
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SAGT OM OSS
"Sommaren är inte över, tack snälla 
nån. Men hockeysäsongen står redan 
här och knackar på dörren. Lite skevt, 
men lite skönt också, att kliva in i 
Behrn arenas islåda efter en dag av 
30 kletiga kvavgrader. I den relativa 
kylan fick Örebro Hockey ytterligare 
en kärleksförklaring av örebroarna. 
Drygt 4000 kom för att starta säsongen 
tillsammans med laget. En mäktig 
demonstration av hockeyns och 
klubbens fäste i Örebro."
Lars Wirström - NA

"På tre fyra år har Örebro Hockey 
vuxit till ett företag som omsätter 
hundra miljoner kronor. Behrn arena 
har blivit en festlokal som säljer ut 
kväll efter kväll. Klubben har insett att 
den är ett företag i underhållnings-
branschen. Örebroarna har fattat, 
och jag har träffat folk i arenan under 
match som jag aldrig trodde jag 
skulle se någonstans i närheten av 
ett evenemang innehållande sport."
Lars Wirström - NA

"Det har varit fullt av julgalor i Örebro 
den senaste tiden. Men den allra 
häftigaste julshowen utspelade sig i 
Behrn arena när Örebro körde över 
topplaget Frölunda. Utan tvekan 
årets föreställning!"
Anders Uddling – NA

"Luleås målvakt Joel Lassinantti 
spydde som en gris efter första 
perioden mot Örebro. Det var mag-
sjuka. Den här gången. Nästa gång 
en motståndare spyr under en match 
mot Örebro kan det lika gärna vara av 
utmattning. Örebro kan vara Sveriges 
jobbigaste lag att möta. Och kanske 
även det bästa."
Magnus Nyström – Expressen

"Örebro är för mig den stora över-
raskningen den här säsongen och 
det är dags att ta klubben på allvar. 
Redan under sin andra säsong i SHL 
har man lyckats bygga ett lag som är 
redo att utmana om SM-guldet."
Johan Garpenlöv - Aftonbladet

Örebro Hockey jublar 
efter segern mot 

Linköping

 Det hade kunnat gå 
precis hur som helst i 

kvartsfinalen men samtidigt 
ska vi ha något att göra 
nästa år också”  Vi vann faktiskt  

utomhus-finalen 
förra året så jag är dubbel 
Svensk Mästare på ett år 
och det är ju roligt”
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Pontus krönika

I skrivande stund sitter jag och 
väntar på SHL awards. Galan där 
pristagare från den gångna  
säsongen skall koras.

Jag har tillsammans med Julius  
Hudacek blivit inbjuden för att närvara  
under galan. Magkänslan är bra 
och vi är nominerade till 4 av totalt 
6 priser. När jag tänker tillbaka på 
säsongen är det med stor stolthet vi 
kan summera årets säsong. Vi har 
lyckats med att fylla arenan i stort 
sett varje match vilket har bidragit till 
en fantastisk stämning.

14-3 är utsedda till ligans tredje 
bästa klack, i mina ögon solklara 
ettor, tack för en kanonsäsong och 
ovärderligt stöd!!!

Våra juniorer har för första gången 
nått topp 10 efter jul, vilket var klart 
över förväntan, men det viktigaste 
av allt organisationen kring våra 
juniorer är ytterligare förstärkt och de 
spelare som kommer till oss håller 
mycket hög klass. Det borgar för 
”egna spelare” i vårt A-lag i högre 
ut sträckning än idag. 

A-laget har för första gången nått 
slutspel, snöpligt utslagna mot de 
blivande Svenska Mästarna Växjö, 
oj vilken tomhetskänsla som inföll. 
Men det är bara att ta nya tag och 
revanschlustan är stor inför kommande 
säsong som startar den 4 maj.

Vi går in i den säsongen med ytterligare 
ett års ovärderlig rutin och med en 
ny offensiv treårsplan som ligger 
framför oss. I den planen har vi höjt 
målen och skall under perioden bli 
ett lag som varje år kan utmana om 
SM-guld, omsättnings och resultat-

mässigt ligga i toppen av SHL med 
en ekonomi som är kontrollerad och 
uppfyller SHL:s krav. 

Vi vill skapa en upplevelse som berör 
under våra matcher och vill under 
denna period skapa en som vi kallar 
det ”föreställning i världsklass”. Via 
vår juniorsatsning ligga över snittet 
i SHL med egen spelarförsörjning 
till A-laget (1,5 spelare per år). Allt 
detta ska vi klara under vår Mission 
”Bli Sveriges bästa hockeyförening 
till nytta för regionens invånare och 
näringsliv”. Tuffa utmanande mål som 

jag är övertygad om att vi klarar om 
vi fortsätter arbeta på ett strukturerat 
professionellt sätt tillsammans, där 
ALLAS bidrag är förutsättning för 
framgång.

Det blev framgång det på galan. Vi 
lyckades vinna 3 av 6 priser. Grattis 
Derek, Julius och hela Örebro.

Stort tack för den gångna säsongen 
och hoppas att DU är med på resan 
framåt!!! Det är vi som är ÖREBRO!!! 

Pontus Gustafsson, General Manager

Sveriges bästa hockeyförening 
med ett lag som kan utmana om SM-guld


