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Bar X
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Välj mellan två sorters 
burgare och öl eller vin

Ni hittar oss inne på 
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PATRIK SYLVEGARD HAR ORDET
Det har gått fem månader sedan slutspelsäventyret 
tog slut mot de blivande mästarna, HV71. Ett lag som 
jag hyser stor respekt för och som var värdiga vinnare. 
Ett lag som var komplett och hade fyra jämna forma-
tion, som till slut blev för starka för oss. Men jag vill inte 
släppa slutspelet där, för det finns så mycket jag tar 
med mig därifrån. Och om jag ska vara ärlig så var inte 
skillnaden så stor. Vi fick ett par skador och avstäng-
ningar tidigt i semifinalserien och hade sedan svårt att 
resa oss. Med andra förutsättningar kunde det gått 
blivit ett annat resultat. 
   Vad tar jag då med mig? När vi summerar det hela så 
är ändå säsongen 2016-17 den starkaste klubben gjort 
sedan 2001 och vi är på rätt väg, men vi är ännu inte 
klara! Mina främsta minnen kommer från alla de vinster 
vi tog via sudden death mot såväl Växjö som HV71 - 
och vändningen i tredje perioden hemma mot Växjö 
som fortfarande ger mig gåshud. 12 000 personer hop-
pade och skrek: ”Hoppa om ni älskar Malmö”. Där och 
då, visade ni fans på läktaren vilken kvalitet och stolthet 
som finns i den här staden när vi verkligen vill! Ingenting 
kan mäta sig med detta och jag önskar, med hela mitt 
idrotts- och Redhawkshjärta, att vi ska kunna återup-
prepa det denna säsong. Självklart flera gånger! 
    
Sedan jag kom till klubben under lite turbulenta former 
vintern 2011 så har filosofin hela tiden varit att vi ska bli 
lite bättre för varje dag, varje vecka och varje säsong. 
Det håller vi stenhårt på och jag ser verkligen fram 
emot kommande säsong. I vanlig ordning har vi bara 
rekryterat spelare som verkligen vill komma till Malmö 
Redhawks och som vill vara med och bidra till något 
stort. Spelare som sätter höga krav på sig själv och 
sina lagkamrater samtidigt som de vill någonting. Man 
kommer inte till Malmö för att stadga sig, utan för att 
uppnå något! 
   Detta gäller även vår kommersiella bit, här ska vi 
också bli lite bättre hela tiden och inför kommande 
säsong tar vi ett stort grepp runt våra sociala engage-
mang. Mer om detta framåt. När jag såg säsongens 
spelschema blev jag riktigt glad. Först och främst är 
spelschemat riktigt bra för oss och vi spelar mycket 

matcher torsdagar och lördagar, dagar som vi vet pas-
sar er besökare. Nytt för i år är också att lördagsmatch-
erna i stor utsträckning börjar klockan 15:15, vilket gör 
att man hinner gå på hockey utan att den tar upp hela 
lördagskvällen. Självklart är hockey viktigt för oss alla, 
men det är bra om man kan kombinera det med andra 
planer på kvällen! 
 
 Det absolut bästa med schemat är dock premiären. 
Mitt hjärta glöder när jag tänker på den 16 september 
då mina grabbar åker in för att möta Rögle. Premiär, 
SHL och derby - det kan inte bli mycket bättre. Jag 
tänker tillbaka på dagarna i mars när vi tillsammans 
skapade magi i Malmö Arena och tillsammans med 
laget plöjde ner Växjö. Jag vill uppleva samma känsla i 
premiärens Skånederby. Det snackas hockey i Malmö 
och det känns som att det råder lite derbyfeber och 
den ökar för var dag som går. Jag hoppas verkligen att 
vi ses där och lyfter taket ännu en gång, för jag vet nu, 
efter det som hänt, att vi kan om vi vill! 
 
Er 
Patrik Sylvegård

Storahammarsbygata 22, 236 91 Höllviken
0733 - 38 77 78  

www.lindblomsvvs.se
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YSTAD: Södra Koboltgatan 10, 271 39, YSTAD.  Tel. 0411-171 00

info@nemisyd.se        www.nemisyd.se

Nemi Syd är din partner för tjänster inom renhållning, markskötsel, 
transporter och entreprenadmaskiner i Skåne. Vi tror att hemlig-
heten bakom våra nöjda och återkommande kunder är att vi alltid 
strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar, oavsett om 
det gäller stora eller små projekt. 

Agnesfridsvägen 186 213 75 
Malmö
Växel: 040-192323
Kalkyl: 0708-500255
Jour:    040-626 97 49
Mail : sydel@sydel.nu
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MALMÖ REDHAWKS

MER ÄN HOCKEY

 
Malmö Redhawks är en viktig del i regionens 
idrottsliv och har som starkt idrottsvarumärke unika 
möjligheter att bidra positivt på och utanför idrottens 
arena. Vi vill därför dela med oss av idrottens och 
ishockeyns positiva kraft och i takt med att vi utvecklas 
så växer också våra möjligheter. Genom samarbete 
med näringslivet och andra organisationer når vi ännu 
bättre resultat för vårt samhällsengagemang. Vi söker 
ständigt nya samarbetspartners som kan och vill bidra 
till våra projekt och initiativ. 
 
   - Alla verksamheter har sin kärnkompetens och eft-
ersom vår är att spela ishockey så ligger vårt fokus på 
detta. Sportsliga framgångar och framförallt organisa-
tionsutveckling ger oss djupare kontakter i näringslivet, 
starkare varumärke, ökad medial närvaro, etc. vilket 
i sin tur ger oss ökade möjligheter att ge tillbaka till 
staden. Alla kan bidra och vi anser att vi, som en stor 
sportorganisation med välkänt och starkt varumärke, 
faktiskt också har en plikt att så göra, säger Marknads- 
och försäljningschef Jens Hemström. 
 
Förutom vårt stora engagemang i att utveckla ungdom-
sorganisationen har vi de senaste säsongerna fokuserat 
vårt samhällsengagemang på insamlingar till förmån  

 
för etablerade välgörenhetsorganisationer. Exempel 
på dessa är BRIS, Rosa Bandet, Barncancerfonden, 
Team Rynkeby och Movember och totalt har Malmö 
Redhawks under denna period lyckats samla in över en 
miljon kronor. Vi är stolta över detta men vill utveckla 
vårt engagemang ytterligare. 
 
   - Vårt samarbete och engagemang med Team 
Rynkeby/Barncancerfonden och Movember kommer 
att fördjupas och vi hoppas kunna göra ännu mer för 
dessa organisationer, säger Jens Hemström. 
 
Malmö Redhawks är en klubb som tar ansvar i sam-
hället med engagemang för tex jämlikhet, arbetsmark-
nadsinsatser och integration. Vi vill uppfattas som en 
positiv och sammanhållande kraft och vill fortsätta 
vara drivande kring konceptet att alla kan bidra. Därför 
kommer vi att arbeta hårt för att ytterligare stärka vårt 
varumärke, relationer och samarbete med omvärld, när-
ingsliv och samarbetspartners – ensam är inte stark! 
 
Arbetsmarknadsinitiativ 
Malmö Redhawks ska genom sin verksamhet och rollen 
som samhällsaktör vara en positivt bidragande organi-
sation på den lokala arbetsmarknaden. Vi kommer kon 

 
tinuerligt att ta initiativ som har avsikt att ge människor 
 som står utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter 
till arbete. 
 
   - Vi har under ganska lång tid arbetat med olika 
alternativ och under säsongen har vi för avsikt att starta 
ett antal olika arbetsmarknadsinitiativ. Planeringsar-
bete återstår fortfarande men vi ser mycket positivt på 
dessa initiativ som fokuserar på att försöka att hjälpa 
människor som, av olika anledningar står långt utanför 
arbetsmarknaden, tillbaka i arbete, säger Jens Hem-
ström. 
 
Integration 
Snart drar säsongen igång och vi kommer, tillsammans 
med samarbetspartners, att tillgängliggöra ishockeyn 
för Malmöungdomar som hittills inte haft det som ett 
naturligt inslag i vardagen. Det finns planer både på 
prova-på aktiviteter och möjlighet till storslagna och 
inspirerande hockeyupplevelser i Malmö Arena vid våra 
SHL-matcher.
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Citynära lokaler i Malmö
Hitta din nya lokal hos oss

JYMA Fastigheter äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. 
Våra fastigheter finns på attraktiva adresser i Malmö.w

Tel 040-98 12 60
jyma.se

#4 Tuukka Mäntylä - ny från  
Kunlun Red Star 
Back, 36 år, 171 cm, 83 kg 
Den rutinerade finländaren blev Patrik Sylvegårds 
sista pusselbit i sommarens lagbygge, när han 
hämtades in från kinesiska KHL-laget Kunlun 
Red Star lagom till Redhawks återsamling i bör-
jan av augusti. Mäntylä mäter kanske bara 171 
centimeter i strumplästen, men på isen spelar 
han ett stort spel och han är hård som granit i 
kroppen. Att åka in i honom är inget som mot-
ståndare kommer vara intresserade av - och det 
är nog inte många som vill stå i vägen för hans 
tunga skott heller.

 
#8 Johan Olofsson - ny från  
Leksands IF 
Forward, 23 år, 175 cm, 74 kg 
Den vindsnabbe ytterforwarden var en av få 
ljuspunkter i det Leksand som tvingades lämna 
SHL i våras. 23-åringen från Värmland sköt nio 
mål 2016-17, en notering som var näst bäst i 
Dalarna. Efter fjolårssäsongen var Sylvegård och 
tränarstaben bestämda, de ville ha in mer speed 
i laget och det är något som de sannerligen får 
i Olofsson. Han är en av SHL:s främsta skrid-
skoåkare och då han dessutom besitter en god 
klubbteknik samt ett rappt skott kommer att göra 
stor nytta för Redhawks - såväl offensivt som 
defensivt. 

 
 

#21 Andy Miele - ny från 
Lehigh Valley Phantoms 
Center, 29 år, 171 cm, 77 kg 
Efter att ha ryktas till Europa vid ett flertal tillfällen 
i karriären bestämde sig Andy Miele i våras för 
att flytta till Malmö. I Redhawks ska han leda 
trupperna som center för i en av toppforma-
tionerna och med ett snitt på nära en poäng per 
match under sina 420 AHL-matcher är förvänt-
ningarna höga. Under augusti och septembers 
spel i Champions Hockey League har han också 
visat prov på sitt stora kunnande. Med sitt fina 
spelsinne, vassa skott och kvicka skridskoåkning 
förutsättningar att bli en stor publikfavorit i år. 

 

 
#27 Daniel Zaar - ny från  
Cleveland Monsters 
Forward, 23 år, 182 cm, 81 kg 
Lär känna Daniel Zaar bättre på nästa uppslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#91 Max Görtz - ny från  
San Diego Gulls 
Forward, 24 år, 189 cm, 91 kg 
Lär känna Max Görtz bättre på nästa uppslag.

ARETS NYFÖRVÄRV:



FLYGLEDAREGATAN 3, 212 39, MALMÖ 

JOAKIM ARRHAGEN
0733 - 44 63 11
JOAKIM@SYDVASTEL.SE  

REPERATIONER

SERVICE

ELINSTALLATIONER

WWW.SYDVASTEL.SE

 SEPTEMBER 2017 7HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MALMÖ REDHAWKS

KLOCKSPELSVÄGEN 18, 245 42 STAFFANSTORP | 046 25 85 57 | INFO@ELBUTIKEN.EU

TILLSAMMANS FÖR SKANES  
ALLA HOCKEYFAMILJER  

#42 Niklas Arell - ny från Karlskrona HK 
Back, 26 år, 187 cm, 102 kg 
Ett välbekant ansikte återvänder till Redhawks och kliver in på sin tredje 
sejour i klubben. Redan som junior tillbringade Niklas Arell två säsonger i 
Redhawks och han var en av ungdomarna som fick chansen i “Babyhawks”. 
Sedan dess har han också hunnit med en kortare sejour på lån, men nu är 
han tillbaka på allvar. Stockholmarna har utvecklats till en toppback i SHL 
och han kommer göra stor nytta i Redhawks defensiva besättning. Sin stor-
lek till trots är han väldigt rörlig och han besitter ett fint spelsinne. I fjol var 
han en av SHL:s främsta avseende +/-, trots att han spelade i ett Karlskrona 
som huserade i nedre delen av tabellen. Nu blir han en viktig kugge ännu 
längre söderut. 
 
 

 
 

 
#59 Anton Mylläri - ny från VIK Västerås HK 
Back, 26 år, 186 cm, 94 kg 
Den forne stortalangen har inte haft en spikrak karriär. Efter spel i Disivion 
I och Danmark korsa-des han väg med Martin Filander i Västerås för två år 
sedan. Redhawks assisterande tränare kunde alltså Anton Mylläri utan och 
innan när han blev klar för en flytt till syd. I Mylläri har Red-hawks fått en 
spelare som kommer att göra allt för att ta sin SHL-chans och som spelare 
är han storväxt men rörlig, är en duktig passningsspelare och har ett bra 
spelsinne. En potentiell genom-brottsman.

CCM Hockey och INTERSPORT vill hjälpa Malmö Red-
hawks att nå ut till nya generationer hockeyspelare. 
 – Vi erbjuder billiga lösningar som gör att fler kan 
prova på, säger Tomas Nanasi, regionchef för INTER-
SPORT i södra Sverige. 
 
– Intresset för hockey växer stadigt i Skåne. Malmö Red-
hawks är södra Sveriges största hockeyförening och har 
en stark elitverksamhet. Klubben har också en bred och 
välfungerande rekrytering. Samarbetet med klubben är ett 
sätt för oss och INTERSPORT att ge fler unga tjejer och 
killar chansen att börja spela hockey, säger Robert Zaring, 
europeisk marknadsdirektör på CCM Hockey. 
   CCM Hockey är världsledande leverantörer av hock-
eyutrustning. När samarbetsavtalet med Malmö Red-
hawks förlängdes förra året lades grunden för en helom-
fattande hockeysatsning i Öresundsregionen. 
   – Vi förser elitverksamheten med match- och träningsut-
rustning. Vi samarbetar också med Redhawks hockeys-
kolor och lokala rekryteringsprojekt. Nyligen genomfördes 
CCM Tryout Camp i Rosengård. Tillsammans med Red-
hawks och INTERSPORT bjöd vi in barn att prova på att 
åka skridsko och spela hockey. Utrustningen var gratis att 
testa och finns att köpa i INTERSPORTS hockeybutiker, 
säger Robert Zaring. 
   – Hockey anklagas ofta för att vara en dyr sport. Därför 
har vi tagit fram ett start-kit för under 1000 kronor. Där in-
går allt man behöver förutom klubba, skridsko och hjälm, 
berättar Tomas Nanasi, regionchef för INTERSPORT i 
södra Sverige. 
   Som mångårig samarbetspartner till Malmö Redhawks 
jobbar INTERSPORT för att stärka klubbens band till 
Skåne. 
   – Redhawks ska vara hela Skånes hockeyklubb. Tillsam-
mans har vi skapat mötesplatser för hockeyfamiljer run-
tom i regionen. I INTERSPORTs hockeybutik på Bernstorp 
i Malmö erbjuder vi fullsortiment av alla stora varumärken. 
Besökarna får full service och kan testa utrustningen på 
plats. Man kan dessutom köpa Malmö Redhawks mer-
chandise i flera av INTERSPORTs butiker i Skåne, och på 
matcherna i arenan, berättar Tomas Nanasi. 
   Att samarbetet med Malmö Redhawks fallit så väl ut 
beror till stor del på Malmö Redhawks långsiktiga pers-
pektiv. 
   – Malmö återetablerades i svensk topphockey genom 
lagom små steg. Mixen mellan stjärnor och egna talanger 
är framgångsrik. Därför ökar intresset för klubben, säger 
Robert Zaring och får medhåll av Tomas Nanasi: 

Text av: Petter Andersson
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Climat80 -stolt sponsor till Malmö Redhawks! Nu laddar vi för en ny säsong!

Skräddasydda lösningar inom ventilation, styr och övervakning, 
värme och kyla. Med entreprenad- och serviceavdelningar utför   
vi konstruktion, projektledning, installation, driftsättning samt 
service- och underhållsrutiner. www.climat80.se
Vi gör skillnad! 

Hälsosamt 
inneklimat 
till alla lokaler

DANIEL ZAAR OCH MAX GÖRTZ: 
VI KOM HEM FÖR ATT VINNA SM-GULD

När Malmö Redhawks sätter skridskorna i isen 
mot Rögle är det med två hungriga hemvändare i 
truppen: Daniel Zaar, 24, och Max Görtz, 23. ¬Två 
anfallare som provat lyckan i USA. Två skåningar 
som återvänt för att bärga SM-guldet till Malmö.

– Jag är starkare efter att ha spelat i USA, både mentalt 
och spelmässigt. Målet är att fortsätta att utvecklas 
som spelare. Hjälpa grabbarna att vinna. Därefter vill jag 
tillbaka till NHL, säger Max Görtz. 
   – Jag känner likadant. Att komma hem känns helt 

rätt. Malmö är en perfekt miljö att utvecklas i. Målet 
är dock att återvända och ta plats i ett NHL-lag, säger 
anfallskollegan Daniel Zaar.
 
Spel i AHL 
Likheterna är påfallande många. Endast ett år skil-
jer dem, födda och uppvuxna i Skåne med spel för 
SHL-klubbar från norra Sverige, innan de 2012 blev 
draftade till NHL. Därefter spel i farmarligan AHL. 
   – Jag hade ett bra första år, berättar Daniel Zaar. 
Därefter gick det lite sämre. Jag draftades till Colum-
bus Blue Jackets, men spelade i farmarlagen Lake Erie 
Monsters och Cleveland Monsters. Egentligen var jag 
inställd på att stanna ett år till. Sen dök Redhawks upp 
med ett erbjudande.      
   – Att åka över blev en stor omställning. Jag draftades 
till Nashville Predators men spelade precis som Daniel 
i farmarligan, i San Diego Gulls. Det var mycket rack-
arspel. Lagkänslan saknades, alla ville vidare till NHL. 
Varje träning var ett krig där alla försökte trycka ned 
varandra. Hur man skulle bli bättre fick man klura ut 
själv. Fördelen är att jag blivit starkare mentalt, berättar 
Max Görtz. 
 
Spelmässig omställning – två gånger 
Så vilken var den största spelmässiga omställnin-
gen? Och hur kommer det kännas att återigen spela i 
Sverige? 
   – Den lilla rinken var knepig att vänja sig vid. Vinkla-
rna blir färre och spelet mer fysiskt. Besluten måste 
ske snabbare. Framförallt vågar jag hålla i pucken nu. 
Och jag är starkare i försvarsspelet. Det är något de 

Vi bygger på 
förtroende 
sedan 1928
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Fullsortimentsgrossist för bl.a  restauranger, cafe, 
fast food och offentliga verksamheter.
Vi är rikstäckande grossistkedja med 19 kontor 
runt om i landet. 

Svensk Cater Malmö har hela Skåne som 
distributionsområde.

Cater grönt är vår egen grönsaksavdelning med 
branschkunnig personal med egen distribution i 
Malmö , Lund och Näset. 

Söker ni en ny samarbetspartner för inköp av 
råvaror till er rörelse ? 

Ring gärna oss så berättar vi mer 

Svensk Cater  040-671 13 00

Cater grönt 040-21 39 70

håller hårt på där. Som spelare är jag mer komplett. Så 
återgången till svensk hockey kommer gå bra, när man 
väl anpassat sig till alla vinklar, säger Daniel Zaar, innan 
Max Görtz flikar in: 
   – Svensk hockey kräver mer skridskoåkning. Eventu-
ellt blir det en omställning efter spel på mindre rinkar. 
I övrigt håller jag med Daniel. Tiden i USA har tuffat till 
spelstilen. Man är snabbare, bättre på att föra pucken. 
 
Målsättningen 
För att ta sig till den yttersta eliten krävs målmedveten-
het. Viktiga lärdomar måste dras och karriärsdrag göras 
med omsorg. Att flytta hem till SHL och Redhawks bör 
därför inte främst ses som ett uttryck för hemlängtan. 
   – Visst är det kul att få komma hem till familj och 
vänner. Men jag valde Redhawks och Sverige eftersom 
jag vill utvecklas som spelare. Det är många jänkare 
som tar vägen via SHL för att komma till NHL. Och 
Redhawks är på väg uppåt. Här kan jag lära mig mycket 
även vid sidan av isen. Jag skrev på för två år. Målet 
är att ta klubben hela vägen till SM-guld, säger Daniel 
Zaar. 
   – Redhawks känns helt rätt. För att ta mig hela vägen 
till NHL behöver jag utvecklas också mentalt. I Malmö 
fann jag en trygg miljö. Ett lag där jag kan utvecklas och 
har goda chanser att vinna. Tränare och ledare ans-
tränger sig verkligen för att spelarna ska bli bättre. De 
tar en åt sidan och finns där för en, säger Max Görtz. 
 
Spel i samma kedja? 
Under säsongsupptakten har det spekulerats i om Max 
Görtz och Daniel Zaar kommer ta plats i samma femma. 
En formation som i så fall skulle passa dem bra, då de 
ligger nära varandra i spelstil. 
   – Både jag och Max är högerskyttar, skjuter bra och 
är starka i skridskoåkningen. Max har dessutom bra 
spelförståelse, säger Daniel Zaar.     
   – Jag är lite större och starkare runt puck medan 
Daniel är snabbare på att vrida och vända. Så spelmäs-
sigt funkar vi bra ihop, tror jag. För även om vi stötte på 

varandra en del under junioråren, och har tränat ihop, 
har vi aldrig spelat i samma lag, berättar Max Görtz. 
 
SHL-premiär och fansens jubel 
Den sextonde september är det SHL-primär mot 
Skånerivalerna Rögle. De många likheterna till trots, på 
en viktig punkt skiljer sig erfarenheterna åt: Max Görtz 
är fostrad i Malmö Redhawks och tillbringade junioråren 

i klubben, medan Daniel Zaar tidigare spelat i SHL – för 
ärkerivalerna Rögle. Men det är inget som kommer att 
påverka, tror han: 
   – Jag hoppas att fansen gillar mig. Jag gillar Malmös 
fans och kommer ge mitt yttersta för laget. Speciellt 
under derbyna är det bra tryck i arenan. Det kommer bli 
härligt.

Text av: Petter Andersson



Malmös bästa väggar

Problemfria fasader sedan -99

Schaktugnsgatan 6, 216 16 Limhamn 
040-92 94 04 | 0705-98 98 48 | niclas.ek@mmp-ab.se
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MALMÖ REDHAWKS UNGDOM  

DET VIKTIGASTE VI HAR

Malmö Redhawks välmående förknippas oftast med 
de sportsliga resultaten för vårt A-lag. Men Malmö 
Redhawks är mycket mer än så. Under A-laget 
bedrivs en ungdomsverksamhet från skridskoskola 
upp till J20 SuperElit inklusive ett damlag. 
 
Ungdomsverksamheten är en investering i framtiden 
och vi allokerar en ökande andel av resurserna i 
ungdomarna. Med tillsättningarna i våras av Tomas 
Kollar och Tobias Bäckström som sportchefer för 
Elitjunior respektive Barn & Ungdom och utökade 
resurser på fysträning, står vi idag starkare rustade på 
ungdomssidan än någonsin tidigare. 
 
Barn & ungdom – där glädjen står i centrum 
Skridskoskolan är starten på resan i Malmö Redhawks 
verksamhet, en verksamhet som växer för varje 
säsong. Vi arbetar för att tålmodigt och långsiktigt 
utvecklas och även om vi idag har en respekterad 
och mycket väl fungerande verksamhet så strävar 
vi mot att ständigt utvecklas och ta nya kliv. Glädje, 
trygghet och gemenskap genomsyrar barn- och 
ungdomsverksamheten - en verksamhet där alla får 
vara med. 
   - Antalet barn i vår skridskoskola ökar för varje år och 
dessutom ser vi ett mycket stort engagemang från våra 
kunniga och erfarna ungdomsledare. Kvalitet och glädje 
står i centrum och det är verkligen kul att följa lagens 
utveckling, säger Sportchef Barn & Ungdom Tobias 
Bäckström. 
 
Elitjuniorer – här börjar allvaret 
Från U16 och uppåt är satsningen mer elitmässig och 
lagen tillhör toppskiktet i Sverige i sina respektive 
åldersklasser. Hockeygymnasiet är navet för 
elitjuniorerna och den gångna säsongen vann J20 hela 
grundserien - för första gången i klubbens historia. 
   - De senaste säsongernas fokus på hockeygymnasiet 
och elitjuniorerna har verkligen visat resultat, både för 
klubben och för individuella spelare, säger sportchef 
elitjunior Tomas Kollar. Våra lag tävlar på absoluta 
toppnivån och vi ser fler och fler spelare från Redhawks 
som får chansen i de olika juniorlandslagen. 
 
Ishockeyns utveckling 
Malmö Redhawks har, som ledande förening, en 
möjlighet att vara en sammanhållande kraft som verkar 
för att utveckla ungdomshockeyn i hela regionen. 
Positiva samarbeten ger både kul upplevelser för 

barnen och med det en fortsatt utveckling av ishockeyn 
i såväl Malmö som Skåne. Därför arbetar vi med att 
fortsätta samarbetet med grannklubbarna, speciellt 
med fokus på Skridskoskolan och Tjejskridskoskolan. 
Därtill vill vi vara drivande för att en gång för alla 
etablera flick-, tjej- & damhockey i Skåne. 
 
Hockeyträning och personlig utveckling 
Att vara en del av Malmö Redhawks 
ungdomsverksamhet innebär inte bara att spela 
ishockey. Lärdomar som ansvar, samarbete, vänskap 
och en sund livsstil är minst lika viktiga som att 
någon dag, kanske få chansen att skrinna in i en 
fullsatt Malmö Arena. Detta ger nya fokusområden i 
ungdomsutbildningen, som kan erbjuda ungdomarna 
positiva mervärden långt fram i livet. Våra ledare har en 
enormt viktig del i detta arbete och vi kan med stolthet 
säga att det genom hela ungdomsverksamheten finns 
många erfarna hockeyhjältar som med sitt engagemang 
och sina sunda värderingar leder den vardagliga 
verksamheten framåt. 
   - Elitishockey är Malmö Redhawks självklara syfte 
men vi måste komma ihåg att den övervägande 
majoriteten av våra ungdomsspelare faktiskt inte  
blir hockeyproffs, säger Tomas Kollar. Därför ska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiden i Redhawks vara värdefull för samtliga våra 
ungdomsspelare, ge varje individ härliga minnen och 
förhoppningsvis även värdefulla verktyg för livet, 
oavsett hur länge man är aktiv. 
 
Vår utbildningsmiljö ska stötta våra ungdomar göra 
dem ambitiösa, målmedvetna och ansvarsfulla. Detta 
hjälper dem att utvecklas,  både som hockeyspelare 
och framförallt som människor. Den gångna säsongen 
hade vi elva A-lagsspelare från vår ungdomsverksamhet 
och åtta juniorer som fick känna på hetluften i A-laget. 
Det är flest i SHL - det är vi väldigt, väldigt stolta över 
 
Redhawks tjej- & dam 
Idrott ska vara för alla och så även ishockey. Idag är 
ishockeyn domineradav killar, både i Malmö Redhawks 
och i övriga hockeysverige. Vi vill vara en förening 
som erbjuder ett kul, meningsfullt och utvecklande 
idrottandeför både killar och tjejer och tar en aktiv roll i 
utvecklingen av tjej- & damhockeyn.
   Satsningen som vi startade för två säsonger sedan 
är långsiktig och det finns stora ambitioner. Vi är glada 
och stolta över vår Tjejskridskoskola och att ha Malmö 
Redhawks Damlag i seriespel.
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RHETT RAKHSHANI:  HOCKEYN ÄR 
MITT SÄTT ATT NJUTA AV LIVET

Rhett Rakhshani ger ett avslappnat intryck. Svettig 
och glad. Säsongsupptakten har gått planenligt. 
Förra säsongen landande han på 35 poäng på 54 
matcher, varav 20 mål – i år siktar han högre.

   – Förra året anlände jag sent, i oktober. Därför tog det 
ett tag innan allt lossnade. I år är jag bättre förberedd 
och har kunnat vara med hela försäsongen. Det är 
viktigt för att hinna komma i stämning och känna sig 
synkad med de andra killarna i laget, berättar Rhett 
Rakhshani efter ett ispass Malmö Arenas träningshall.
   Trots att han bara är inne på sitt andra år i Malmö 
Redhawks har den snabbfotade forwarden re-
dan blivit en lagprofi l. Uppvuxen i Kalifornien med 
iransk-tysk-mexikanskt ursprung, draftad till NHL-klub-
ben New York Islanders 2006 och en framgångsrik 
sejour i AHL-klubben Bridgeport Sound Tigers, innan 
proff skarriären förde honom vidare till Sverige. Där har 
han spelat för såväl HV71, Växjö Lakers och Linköping 
HC innan han förra året landade i Malmö Redhawks. Så 
hur trivs han i klubben?
   – Allt håller toppklass, verkligen. Vi har den bästa 
arenan i Sverige och organisationen genomsyras av 
professionalitet, säger Rhett Rakhshani och blickar 
framåt:
   – Truppen har genomgått en föryngring. Killarna 
känns hungriga. Hinner vi bara spela samman oss och 

bli varma i kläderna tror jag att det kan bli riktigt bra.

Sommarträning och balans i livet
För en hårt tränande ishockeyspelare kan vila och 
återhämtning vara lika avgörande som träning och kost. 
Hur länge man hinner ladda batterierna under sommar-
en beror på hur slutspelet gick.
   – Förra säsongen åkte vi ut i semifi nalen. Då tog 
jag tre veckor ledigt. Sen mjukstartade jag med yoga, 
lätt löpning och träning för överkroppen. Sen startade 
hårdträningen. För mig är det jätteviktigt att få vara 
ledig och kunna varva ned mentalt. Annars riskerar 
jag att bränna ut mig mitt under säsong, säger Rhett 
Rakhshani.
   Under intervjun återkommer han fl era gånger till 
fystränaren Freddie Sjögren. Hur viktiga hans träning-
supplägg varit för att hålla laget i topptrim.
   – Jag kan inte säga nog bra saker om Freddie. Av de 
fystränare jag haft genom åren är han nog den bäste. 
Smart och ambitiös. Framförallt har han tryckt på hur 
viktig rehabträningen är för att behålla styrka, smidighet 
och explosivitet. Inför sommaren satte han ihop indi-
viduella styrke- och uthållighetsprogram. Sen stämde 
han av var fjärde vecka. Nu känns kroppen väldigt 
fräsch trots att jag har pushat hårt. Det vill jag dra nytta 
av under kommande säsong, berättar Rhett Rakhshani.

Lag och spel under utveckling
För en hockeyspelare som närmar sig trettiostrecket 
kan åldern vara en stressfaktor. Plötsligt läker skadorna 
sämre och man märker att kroppen blir långsammare. 
Fördelen är dock att många spelare hunnit bygga upp 
banker av erfarenhet, vilket gör att de blir bättre på att 
sköta hälsan.
   – Jag känner att jag fortfarande utvecklas, både 
spelmässigt och mentalt. Jag tränar smartare och 
lägger ned mycket tid på att skapa kontinuitet. Det är 
viktigt. Jag måste kunna bidra till laget även de dagar 
då jag inte presterar maximalt. Jag är en typ av spelare 
som måste vara aktiv för att kunna skapa chanser. 
Därför har jag tränat mycket fotarbete på sistone, säger 
Rhett och ger Malmö goda chanser att toppa förra 
årets resultat:
   – Förra året gick vi till semi. I år tror jag vi går ännu 
längre. Men även här handlar det om kontinuitet. Vi 
måste bli jämnare. Förra säsongen kunde vi tappa 
emellanåt och glida in i motståndarnas tempo – som 
mot HV71 i semifi nalen. SHL är för bra för det ska hålla.

OS-drömmar och mål i livet
Utöver planerna på att föra Redhawks till slutspel siktar 
Rhett Rakhshani på att förverkliga en annan dröm i 
vinter: att bli uttagen till USA:s OS-trupp till Pyeongc-
hang, februari 2018.

“Både jag och laget blir bättre hela tiden. Jag tror vi toppar förra 
årets resultat, säger Malmö Redhawks forward Rhett Rakhshani”

Text av: Petter Andersson
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Vi har varit med i matchen sedan 1981” ”

   – Gör jag en bra säsong har jag goda chanser att 
komma med. Jag har de rätta kvaliteterna och har lång 
erfarenhet av stora rinkar. Det är ett unikt tillfälle som jag 
inte vill missa. Så jag förbereder mig och hoppas på det 
bästa, även om man aldrig kan vara helt säker. Men jag 
blir hellre förvånad över att jag inte kom med än över att 
jag faktiskt lyckades, säger Rhett Rakhshani och berät-
tar om målen i livet:
   – Man vill såklart vinna allt som går att vinna. Inte 
avsluta karriären med en känsla av att ha saker ogjor-
da. Därför ger jag allt, i alla situationer. Men det allra 
viktigaste är att vara en bra lagkamrat. Lämna efter sig 
ett arv som man kan vara stolt över. Målet är att kunna 

se tillbaka på en fantastisk tid i livet, även om man inte 
vinner. För mig är hockeyn ett sätt att njuta av livet. Den 
gör att jag kan försörja min familj och omge mig med 
en massa fantastiska människor. Allt jag hittar på efter 
hockeykarriären kommer kännas radikalt annorlunda. Så 
det gäller att tillvara på den här tiden.

Livet utanför hockeyn
För att njuta maximalt av livet tillbringar Rhett så mycket 
tid som möjligt tillsammans med familj och vänner. I 
våras anlände målsprutan och anfallskollegan Andy 
Miele från AHL. Sedan dess har familjerna spenderat 
mycket tid tillsammans. Oftast tar de promenader eller 

fi kar på stan och på helgerna försöker de komma ut i 
naturen.
   – Jag har känt Andy länge, säger Rhett. Innan han 
fl yttade hit pratade vi mycket på telefon. Jag berättade 
bland annat om hur förtjusta vi blivit i Malmö. Framförallt 
gillar vi storleken på stan och att det hela tiden händer 
saker. Staden kryllar av restauranger och promenad-
stråk. Så vi stormtrivs verkligen. Vilket också är en 
lättnad då alla fl yttar innebär ny okänd terräng. Det är 
bara en sak vi saknar: bra campingställen. I Kalifornien 
åker vi ofta ut med vår sjuttiotalsfolka och campar – i 
Skåne har vi fortfarande inte hittat några platser. Så vi 
tar tacksamt emot de tips vi kan få.
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MRMADHAWK:  DET HÄR KAN BLI ROLIGT

Vi fick se ett Malmö Redhawks som tog stora 
kliv förra säsongen. Större kliv än vad den största 
optimisten kanske hade kunnat räkna med.
   Drömstarten, vidare från två omgångars slutspelet, 
och föll mot blivande svenska mästarna.
   Det är ingen hemlighet att förväntningarna blir rejäla 
den här säsongen. Laget är dock byggt för att kunna av 
att motsvara detta. Och med full utdelning på de flesta 
spelarna kan det här faktiskt bli riktigt roligt. 
Först och främst. Man ska ha klart för sig att SHL är en 

otroligt jämn serie. När jag synar lagen inför säsongen, 
så noterar jag uppåt tio lag som jag tänker skulle kunna 
vara med i racet om att ta sig direkt till kvartsfinal. Alltså 
att vara bland de sex främsta lagen. 
   Hur man än vänder och vrider på det, så kommer ett 
antal riktigt bra hockeylag att vara utanför de attraktiva 
topp 6-platserna. 
   Det är något som är viktigt att ha med i 
beräkningarna. 
   För även om Redhawks skulle bli åttondeplacerat i 

serien, så innebär det faktiskt inget fiasko, oavsett hur 
många steg fansen förväntar sig att man ska ta. 
 
Med det sagt, så tror jag chanserna är riktigt goda. 
   Lagbygget är anpassat för det spelet som spelas i 
SHL. Det är uppbyggt på hög fart och sportchef Patrik 
Sylvegård har fått ta obekväma beslut som innebär att 
spelare som levererat på en hög nivå har blivit utan nya 
kontrakt, trots att prestationerna höll en riktigt hög nivå.
Men farten och att orka spela är A och O i dagens SHL.
   Därför blir det väldigt intressant att se de spelarna 
som värvats in, framförallt på forwardsidan. Det är rätt 
tydligt att Andy Miele, Daniel Zaar och Max Görtz har 
ett tempo i kroppen, som spelarna de ersatt kanske inte 
riktigt hade. 
   Dessutom har åldersstrukturen i laget blivit en 
helt annan. Nu är ålder inte allt, men för att få till en 
utveckling så krävs det ändå att man har yngre spelare. 
   Bara titta på vad Fredrik Händemark uträttat under sin 
relativt korta tid i klubben. 
 
Laget är byggt för att kunna vinna väldigt många 
hockeymatcher. Om det klickar i försvaret, och 
man håller sig någorlunda skadefria, så finns det 
förutsättningar för att vara i den absoluta toppen.
Någon expert har till och med stuckit ut hakan och 
sagt att det kanske är i år som Malmö Redhawks 
vinner sitt tredje SM-guld. Man ska ha all respekt för 
att det tar tid att bygga lag som klarar av att gå hela 
vägen, därför tror jag det blir svårt att göra det redan 
under den tredje SHL-säsongen, sedan avancemanget 
från HockeyAllsvenskan. Däremot tror jag att det är 

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET   
REKOMMENDERAR

PAKETPRIS

799:–
ORD. PRIS 1 599:–

CCM SWE KIT YOUTH STARTKIT
Startkit perfekt för den som ska börja spela hockey. Youthstorlekar. Startkittet innehåller:
Armbågsskydd | Axelskydd | Benskydd | Handskar | Byxor | Träningströja | Bag

DAGS FÖR NEDSLÄPP!

MALMÖ REDHAWKS HOCKEY HOOD
Exklusiv hoodtröja med stor broderad avsändare på bröstet. 
Kängurufi cka fram och med meshade detaljer på ärmar och nertill

CCM JETSPEED 388
Ny topp-skridsko med fantastisk passform. Rocketframe composite 
teknologi för bättre passform och lägre vikt.

JUNIOR

649:–
SENIOR 799:–

JUNIOR 

2 499:–
ORD. PRIS 4999:–

SENIOR 2 999:–
ORD. PRIS 5 999:– 

649:–
SENIOR 799:–
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fullt rimligt att laget lyckas ta sig någon eller några placeringar 
uppåt i seriespelet, och det är i seriespelet som det skapas 
förutsättningar för att kunna gå riktigt långt i ett slutspel. Under 
2000-talet har det krävts att man varit bland de fyra främsta för 
att kunna vinna guld. Det är givetvis ingen slump med tanke på 
att man sedan ska genom tre bäst av sju-matchserier och det 
kanske till och med måste till att man är bland de fyra första i 
tabellen under ett antal säsonger, för att verkligen kunna ta det 
där guldet, som alla lag, som ställer upp i en liga, vill åt.

Själv tror jag att Redhawks tar det där klivet över de 52 
omgångarna. Det blir den viktigaste utmaningen den här 
säsongen.
   Att visa att förra säsongen inte vara någon tillfällig lyckosäsong. 
Det handlar om att vara bra över tid, och avancera. Inte bara i 
tabellen, utan även i näringskedjan bland de andra SHL-lagen, 
och därigenom kunna locka till sig de bästa spelarna.
   Det skulle inte vara någon sportslig katastrof på något sätt, om 
det blev ett semifi naluttåg igen, eller kvartsfi nal för den delen.
   Ännu en gång gäller det att poängtera att det är så många bra 
lag, som slåss om det, att det kan bli tillfälligheter som avgör, när 
vi nu når så långt in på våren.
   Jag vill se ett Redhawks som inte var en one hit wonder. Och 
om man inte är det, så handlar det om att vinna varje match man 
ställer upp i.
   Då kan egentligen vad som helst hända när det roliga börjar i 
mars.

JOHAN SVENSSONS LISTA:
Han blir viktigast i laget: Oscar Alsenfelt, målvakt
Han är det mest spännande nyförvärvet: Andy Miele, forward
Han får årets genombrott: Carl-Johan Lerby, back
Han blir lagets försvarsgeneral: Niklas Arell, back
Han blir lagets poängkung: Andy Miele, forward
Han blir lagets målkung: Rhett Rakhshani, forward
Här slutar Redhawks i seriespelet: Femma.

Välkommen  

till Dahl
– öppet även när vi har stängt

Dahl eShop  
www.dahl.se
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JENS OLSSON TAR TON:

Den gångna våren är en tid som varken jag eller mina 
medspelare kommer att glömma i första taget och det 
skulle förvåna mig mycket om det inte är ett minne som 
etsat sig fast för livet hos oss alla. 
 
Att spela SM-slutspelet, det första för Malmö Redhawks 
på 15 år, var inget annat än magiskt. Det var något som 
jag och hela gruppen hade sett fram emot under hela 
säsongen och när vi väl var där, då fanns det inget annat 
i tankarna. Så fort slutsignalen ljöd i en match kom suget 
efter nästa. Extra stort var suget att få spela framför 
hemmapubliken, när 10 000 fans tagit sig till Malmö 
Arena. 
 
Att spela på den stora scenen har dock både sina för-
delar och nackdelar. Det finns väldigt stunder, men mör-
ka sådana. Med storpublik på plats blir det extra jobbigt 
att göra misstag. Fråga mig, jag vet. I förlängningen av 
SM-kvartsfinal 2, hemma i Malmö Arena, skulle jag chip-
pa ut en puck ur egen zon. Tyvärr fick den för mycket fart 
och hamnade på läktaren. Det renderade i två minuters 
utvisning och att behöva sitta där i utvisningsbåset var 
hemskt. Tiden gick så långsamt och det enda jag tänkte 
var “gör inte mål, gör inte mål”. Men Växjö gjorde mål 
och jag tvingades åka den långa vägen över till mina 
lagkamrater. Jag tror aldrig att den streckan känts längre 
och jag kände mig extremt uttittad. Det var utan tvekan 
ett väldigt jobbigt ögonblick och den känslan är ingen 
man vill uppleva. 
 
Vi spelade en hel del förlängningar i våras och det 
slår mig hur oerhört tunn och skör den linje som man 

balanserar på är, inte minst när det är ett mål, ett enda 
skott, som är skillnaden mellan vinst och förlust. Under 
de två inledande hemmamatcherna av serien mot Växjö 
fick jag känna på hur det var att gå från ångest, nästintill 
sorg, och nedstämdhet till en enorm glädje. Att det som 
händer på isen är något som påverkar oss i våra liv är 
något som gemene man kanske inte förstår. Även om vi 
är elitspelare ute på isen så är vi inte mer än människor. 
Väldigt mycket står på spel och ett litet misstag kan 
rasera nästintill allt. Samtidigt som det är skrämmande 
är det också det som gör hockeyn så rolig, att få vara 
delaktig och påverka utgången i de matcher som bety-
der mest. Det är en stor del i varför man håller på med 
hockey. Det tillsammans med gemenskapen, att göra det 
med 20 andra killar som strävar efter samma mål, det är 
något väldigt speciellt. 
 
I våras kände vi tidigt, redan efter första åttondelsfinalen 
mot Luleå, att vi hade förmågan att gå riktigt långt. Det 
visade vi också mot Växjö, där vi var som en maskin 
som bara malde på. Det kvittade om vi hade vunnit eller 
förlorat dagens match, vi var så påkopplade att inget 
kunde stoppa oss i den matchserien. Vi hade samma 
känslor när vi klev in i semin mot HV71, men i den tap-
pade vi ett par nyckelspelare och blev något vingklippta. 
Vi trodde ändå på oss själva hela vägen in i och över den 
sista matchen, men vi hade mött vår överman. 
 
Jag har tänkt på det ett par gånger, den kvällen. När vi 
kom hem till Malmö Arena mottogs vi av en stor ska-
ra fans, som jublade när bussen anlände. Där och då 
förstod vi inte riktigt, utan undrade “varför jublar dem?”. 

Vi hade ju precis blivit utslagna. Det gick nog en vecka 
innan jag fattade, när folk kom fram och klappade om en 
och berömde vår insats. Först då förstod jag, att vi hade 
gjort något stort för klubben. 
 
Det är också med den känslan som vi kliver in i årets 
säsong. Vi som är kvar sedan fjolåret har försökt att 
spinna vidare på våren. Vi tror på det vi gör och har ett 
väldigt gott självförtroende, samtidigt som vi behåller 
ödmjukheten. De nya som har kommit in har också ac-
cepterat det. Detta är Malmö och det är så vi jobbar här. 
Vi har fått in riktigt bra spelare och underbara människor, 
som alla har en strävan av att vilja bli bättre. Jag tror att 
det är något som kommer att ta oss till en ny dimension. 
 
En ofantligt viktig del i det är dock publiken. Den är vår 
sjunde spelare. Det som sker på läktaren har stor inver-
kan på hur vi spelar på isen och kan få oss att vända 
underlägen, som 0-3 mot Växjö. Min förhoppning är att 
ännu fler vill komma och bära fram oss i höst. Förhop-
pningsvis kan vi göra vårt på isen för att du ska komma. 
 
Publiken är ofantligt viktigt. Det är vår sjunde spelare på 
isen. De som kommer hit och stöttar oss gör en kanon-
jobb och det är något vi märker av väldigt tydligt. Det 
har en stor inverkan på hur vi spelar på banan med sitt 
engagemang från läktarhåll. Vi blir stöttade i såväl med- 
som motgång och vi spelare tycker att det är väldigt kul 
att så många kommer och bär oss framåt, men vi hop-
pas även att det kommer ännu fler. Förhoppningsvis kan 
vi göra vårt för att folk vill komma. Den känslan du får på 
plats, den kan du aldrig uppleva hemma i TV-soffan.



Se ditt favoritlag hos oss!
Hos Big Bowl finns Malmös mysigaste sportbar! Här sitter du bekvämt i stora so�grupper, till bords eller i baren.

Sportbarens grill erbjuder en härlig meny med både förätter, burgare, steaks och desserter.

Ring o
ch bo

ka!

JULBORD
22 nov – 22 dec

Julbord & bowling fr. 399:-Julbord & bowling fr. 399:-

JULBORD
Malmös största sillbu�é, kallskurna delikatesser,

julens klassiker och ett stort gottebord!

SPARERIBS
& BOWLING
SPARERIBS
& BOWLING

fr. 219:-

Nygrillade saftiga spareribs
och 1 timme bowling.

Serveras måndag – söndag

fr. 219:-

Jobmeals kaffekoncept
”En i laget som alltid levererar”

För mer info, ring Jobmeal: 040-180025

Jobmeals kaffekoncept
”En i laget som alltid levererar”

För mer info, ring Jobmeal: 040-180025
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100%
Till Malmö Redhawks hemmamatcher i SHL 
fi nns ett antal olika biljettalternativ och du väljer 
enkelt om du vill äta i restaurang Palissad i 
samband med ditt besök i Malmö Arena.

•  Ungdom är du tom det året du fyller 20 år, 
alltså född tidigast 1997.

•  Pensionär är du från det året du fyller 65 år, 
alltså född senast 1952.

•  Barn gäller upp till 13 år.
•  Barn på ståplats är mellan 10 och 13 år och 

går tillsammans med målsman. 
Ordinarie åldersgräns på ståplats är 13 år.

•  6 % moms samt serviceavgift ingår i samtliga priser.
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Malmö Redhawks
anfaller i två perioder

SPELPROGRAM BORTA DATUM DAG TID MOTSTÅNDARE21-sep Torsdag 19.00 Djurgården30-sep Lördag 15.15 Rögle7-okt Lördag 15.15 Skellefteå12-okt Torsdag 19.00 Linköpings HC19-okt Torsdag 19.00 Växjö26-okt Torsdag 19.00 Luleå HF2-nov Torsdag 19.00 Mora IK4-nov Lördag 15.15 Skellefteå18-nov Lördag 15.15 Brynäs IF25-nov Lördag 15.15 Färjestads BK2-dec Lördag 15.15 Frölunda HC7-dec Torsdag 19.00 Örebro19-dec Tisdag 19.00 Rögle28-dec Torsdag 19.00 Färjestads BK30-dec Lördag 18.00 Djurgården6-jan Lördag 18.00 Karlskrona19-jan Fredag 19.00 HV 7125-jan Torsdag 19.00 Örebro28-jan Söndag 15.15 Mora IK30-jan Tisdag 19.00 Brynäs IF3-feb Lördag 18.00 Karlskrona10-feb Lördag 15.15 Linköpings HC24-feb Lördag 18.00 HV 7128-feb Onsdag 19.00 Frölunda HC3-mars Lördag 15.15 Luleå HF8-mars Torsdag 19.00 Växjö

SPELPROGRAM HEMMA 
DATUM DAG TID MOTSTÅNDARE

16-sep Lördag 15.15 Rögle

23-sep Lördag 15.15 Brynäs IF

5-okt Torsdag 19.00 Färjestads BK

9-okt Måndag 19.00 Örebro

17-okt Tisdag 19.00 Luleå HF

24-okt Tisdag 19.00 HV 71

28-okt Lördag 18.00 Karlskrona

14-nov Tisdag 19.00 Linköpings HC

16-nov Torsdag 19.00 Brynäs IF

21-nov Tisdag 19.00 Frölunda HC

23-nov Torsdag 19.00 Växjö

29-nov Onsdag 19.00 Karlskrona

9-dec Lördag 15.15 Djurgården

21-dec Torsdag 19.00 Skellefteå

26-dec Tisdag 15.15 Frölunda HC

2-jan Tisdag 19.00 Skellefteå

4-jan Torsdag 19.00 Linköpings HC

11-jan Torsdag 19.00 Luleå HF

13-jan Lördag 15.15 Växjö

23-jan Tisdag 19.00 HV71

27-jan Lördag 15.15 Mora IK

1-feb Torsdag 19.00 Örebro

5-feb Måndag 19.00 Rögle

1-mars Torsdag 19.00 Djurgården

6-mars Tisdag 19.00 Färjestads BK

10-mars Lördag 15.15 Mora IK 

 ORDINARIE SKÅNEDERBYSTÅPLATS
Vuxen 150:- 190:-Ungdom/pensionär/student 120:- 160:-Barn 80:- 100:-
FAMILJELÄKTARE
Vuxen 150:-Barn 50:- 
KORTSIDA NEDRE
Vuxen 190:- 290:-Ungdom/pensionär/student 150:- 
HÖRN NEDRE
Vuxen 280:- 380:-Ungdom/pensionär/student 215:-
LÅNGSIDA NEDRE
Vuxen 370:- 470:- 
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SADELGATAN 10, 213 77 MALMÖ
+46 (0)40 370 300 | www.gripenbetong.se

Vi hjälper dig
med hela stommen

www.optimera.se

Läs mer om oss 
på www.sanda.se

Din lokala golv- och 
målningsentreprenör

Kontakta oss på Sandå i 
Lund eller Malmö:

Lund 046 - 13 51 10
Malmö 040 - 59 93 20



malmoarena.com 

NYHET! Ladda ner förbeställningsappen “pej” och 
förbeställ kaffe, läsk, godis och snacks i lugn och 
ro till pauserna. Läs mer på malmoarena.com

ARENANS KIOSKER
Testa Redhawkscombon  2 smala och 1 tjock 

korv samt 40 cl läsk. Pris 85 kr (ord. pris 110 kr). 
5 kr från varje combo går till Redhawks.

RESTAURANG PALISSAD
Vår husmansbuffé med klassiker som Ribbestek, 

pannbiff, pyttipanna och Percys köttbullar mättar 
garanterat den mest hungriga*. Pris fr. 125 kr.

ARENANS BARER
Prova vår nygräddade panini  

i smakerna kyckling/BBQ, kebab  
eller 100% vegan. Pris 55 kr.

SKAJBAR PÅ MALMÖ ARENA HOTEL
En högflygande kombination på  

16:e våningen – burgare på Nilssons vis  
och en öl eller alkoholfritt**. Pris 195 kr. 

Vi erbjuder givetvis glutenfria, laktosfria och vegetariska alternativ.
* Gå in på malmoarena.com för aktuell meny och bokning till rabatterat pris.
** Boka på malmoarena.com eller 040-642 04 44.

NILSSONS RESTAURANG & BAR 
PÅ MALMÖ ARENA HOTEL
Gör som Percy Nilsson och njut av  

Nilssons räktrålare eller Percys  
klassiska köttbullar. Pris fr. 165 kr.

Hockeyfemman

välkommen till
malmö arena

Ladda hem & 
beställ med pej

välkommen till
malmö arena

Vi hjälper ert företag

0411 - 422 40       info@lindbladreklam.se       lindbladreklam.se       facebook.se/lindbladreklam

hela vägen 
från idé till montering
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REDHAWKS DOLDA HJÄLTAR
Möt Stefan Öhlin, publikvärden som jobbar i det tysta 
för att du ska trivas. 
 
Den som besökt en av Redhawks matcher kan knappast 
ha undgått att lägga märket till hur bra arrangeman-
get flyter på. Att allting klaffar – och överhuvudtaget är 
genomförbart – har vi de frivilligarbetande, västförsedda 
publikvärdarna att tacka för. En av dem är Stefan Öhlin, 
63. När säsongen 2017 drar igång är han inne på sitt 
tredje år som publikvärd.
   – Jag är en sportnörd och följer det mesta. Kort efter 
att jag gått i pension gick Redhawks upp i SHL. Jag såg 
att de sökte publikvärdar och nappade direkt. Jag hade 
varit på kvalmatcherna och sett vilken viktig funktion 
värdarna fyller.
   Efter grundutbildning och noggranna förberedelser var 
det äntligen dags att kränga på sig den gula västen och 
ta plats på arenan. 
   – I början kände jag ingen, minns han. Nu är vi ett 
sammansvetsat gäng som gärna umgås och har trevligt. 
När Malmö spelar viktiga bortamatcher händer det att 
vi samlas uppe i skybaren på hotellet i Malmö Are-
na. Stämningen är alltid god och med glimten i ögat, 
berättar Stefan som tror nyckeln ligger i den varierade 
sammansättningen: 
   – Jag jobbade som flygledare tidigare. Därifrån är jag 
van vid att umgås både med män och kvinnor i olika 
åldrar. På matcherna är vi cirka fyrtio publikvärdar i 
åldrarna trettio till sjuttio. En fjärdedel kvinnor. Det gör 
att stämningen blir mer avslappnad. Det är också en 
fördel till exempel när vi ska visitera publiken. 
   Publikvärdarnas primära funktion är se till att allt 

fungerar som det ska. Att se till att publiken trivs. Däre-
mot får de aldrig gå in och utföra säkerhetsvakternas 
uppgifter. 
   – Vi är deras förlängda ögon. Otillåtna saker, oftast 
alkoholhaltiga drycker, säger vi till folk att lämna utanför 
arenan. Lyder de inte kallar vi in vakt. Men det brukar gå 
relativt lugnt till. Vi har bra relation till alla, även mot-
ståndarklackarna. Visst händer det att långväga gäster 
varit överförfriskade. Men publikvärdarna anstränger sig 
alltid för att ge ett så bra bemötande som möjligt. Och 
oftast får vi det tillbaka. 
   Matchdagen brukar Stefan inleda med att vila och 
samla krafter. Förväntningarna byggs sedan upp suc-
cessivt under dagen. 
   – Man vaknar med en positiv känsla i kroppen. Man 
ser fram emot att det är match. Jag brukar köra in till 
arenan så att jag hinner fika lite med de andra pub-
likvärdarna innan vi börjar. Två timmar före match drar vi 
igång. Till mina sysslor hör att rulla ut de röda mattorna 
och hänga upp Redhawksflaggor vid säsongskort-
sentrén. Därefter håller chefen en genomgång där han 
informerar lite kring biljettförsäljning och antalet mot-
ståndarsupportrar. Beroende på vilka vi möter kan det 
variera från allt mellan trettio till femtonhundra. En timme 
och en kvart innan nedsläpp öppnar arenan. Då står jag 
vid entrén och kollar så ingen för med sig något otillåtet 
in. Jag tänker på att skapa trevlig stämning och försöker 
lösa de eventuella problem som publiken kan ha med 
biljetter och sittplatser. När matchen blåsts av vaktar jag 
sektionen tills arenan är tömd. Om inget särskilt har hänt 
åker jag hem. 
   Att publikvärdarna betyder mycket för Malmö Red-

hawks går inte att ta miste på. Ofta beskriver klubben 
sina volontärer som dess förlängd arm och ett föredöme 
för besökarna. 
    – Det står ju i regelverket att SHL-klubbarna ska hålla 
sig med publikvärdar. Och Redhawks betonar ofta hur 
viktiga vi är för dem, för utan oss blir det ingen match. 
Men uppdraget är både frivilligt och oavlönat. Vi gör 
detta för att vi älskar klubben. Den enda gången jag 
missat en match var när jag låg på sjukhus för blindtar-
men, berättar Stefan och försöker komma på vad som är 
roligast med att vara publikvärd: 
    – Det bästa är helt klart kontakten med kollegor och 
publik. Att känna att man gör nytta och skapar bra 
stämning. Det svåraste är nog att hålla sig neutral. Som 
passionerat Redhawksfan vill man såklart visa hur glad 
man blir varje gång laget gör mål. I år blir det extra kne-
pigt då truppen känns starkare än på länge.
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Helsingborg ..... 042 - 600 50 98
Hässleholm ...... 0451 - 70 01 10
Höör & Eslöv .... 0413 - 40 40 90
Klippan ............. 0435 - 44 11 91
Kristianstad ...... 044 - 777 00 88
Kävlinge ........... 046 - 460 15 46
Landskrona ...... 0418 - 49 90 88
Lomma ............. 040 - 617 00 88
Lund ................. 046 - 460 15 46
Malmö .............. 040 - 617 00 88
Simrishamn ...... 0414 - 44 80 90
Sjöbo ................ 0416 - 69 00 90
Tomelilla ........... 0417 - 77 33 11
Trelleborg ......... 0410 - 33 50 10
Ystad ................ 0411 - 31 10 90
Ängelholm ........ 0431 - 37 88 86
Vellinge .............040 - 617 00 88

VÄNTA INTE FÖR LÄNGE!
Förebygg problemen – underhåll era avloppsledningar.

Vi har jour dygnet runt, ring 0760 - 800 800

Var vänlig ha fastighetsbeteckning till hands vid bokning. Priset 1.395:- är för en normalstor villa. Vid underhållsspolning spolar vi rören/avloppet i köket, tre golvbrunnar samt huvudledningar  ut till 
kommunens ledning. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan � lma avloppssystemet för en låg merkostnad. Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Fast pris på stopp.

VÅR DYGNET-RUNT-JOUR INNEBÄR 
ATT VI ALLTID KAN STÅ TILL TJÄNST 
MED KORT VARSEL, DYGNET RUNT, 
OCH LÖSA DITT PROBLEM SNABBT 

OCH PROFESSIONELLT.

Var vänlig ha fastighetsbeteckning till hands vid bokning. Priset 1.395:- är för en normalstor villa. Vid underhållsspolning spolar vi rören/avloppet i köket, tre golvbrunnar samt huvudledningar  ut till 

Erbjudande: 

VILLASPOLNING 

1.395:-*
*Efter ROT-avdrag. Fast pris. 

Ord. pris vid utryckning och spolning är 2.450:-.

VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

www.avloppsjouren.se

ATERBLICK: DEN PERFEKTA DERBYSÄSONGEN

Om en vecka smäller det. SHL drar igång och se-
riespelet inleds med den hetaste tänkbara mat-chen; 
Redhawks mot Rögle. Vad passar egentligen bättre in-
för superpremiären än att ta en titt i backspegeln? Förra 
säsongen hade Redhawks en perfekt derbysäsong. 
Fem gånger under 2016-17 blev Redhawks derbykun-
gar; samtliga fyra möten i seriespelet samt träningsder-
byt i september. 
 
Det var redan på försäsongen som Redhawks slog 
an tonen. För även om ängelholmarnas skytte-kung, 

Bryan Lerg, kunde skjuta säsongens första derbymål 
var Redhawks det bättre laget och vände på matchen. 
Det var nog inte många som, där och då, kunde ana att 
Redhawks skulle gå rent mot bandyklubben - inte minst 
då Rögle faktiskt kom med ett starkt derbyfacit från 
säsongen innan. 
 
Säsongens match mellan de två antagonisterna var 
utan tvekan oktoberderbyt i Lindab Arena. Matchen var 
antagligen den galnaste av de 364 som spelades i SHL 
2016-17. Rögle fick en drömstart och hade gått fram till 

en tvåmålsledning innan matchuret ens hunnit ticka upp 
på tre minuter och det fanns säkert både ett och två 
Redhawksfans som räknade med en jobbig kväll. Men 
med 57 minuter kvar att spela skulle publiken bjudas på 
ytterligare elva mål. Redhawks häm-tade ikapp såväl 
0-2 som 2-3 innan den första perioden var till ända 
och i början av andra såg Robin Alvarez, Ilari Filppula 
och Kim Rosdahl till att sätta Redhawks i förarsätet på 
allvar. 
 
Till slut vann Redhawks med 7-6, den första segern 
i ett tävlingsderby i Ängelholm sedan klubbar-na 
avancerade till SHL våren 2015. Det skulle komma ännu 
en. Den gången var det en betydligt tightare match 
- och den gången lyckades Rögle bärga en poäng. 
Målvakterna Oscar Alsenfelt och Anders Lindbäck 
stod i fokus och släppte endast en puck vardera under 
ordinarie tid. I för-längningen såg Lars Bryggman till att 
skjuta bonuspoängen till Redhawks, när han utnyttjade 
ett friläge på bästa sätt. 
 
Matcherna i Malmö Arena då? Där var det inget snack 
om saken. Redhawks var klart bättre i båda mötena, 
även om endast ett mål, 2-1, skiljde lagen åt, sedan 
Rögle spräckt Alsenfelts nolla i slutsekunderna. Den 
andra spelades hem via en komfortabel 4-0-seger och 
Redhawksmålvakten fick sin derbynolla. 
 
I vanlig ordning bjöd derbymatcherna på heta känslor. 
Något annat är inte heller att vänta när Redhawks och 
Rögle på lördag går upp mot varandra i SHL-premiären 
- en match du absolut inte vill missa. Då skapas nya, 
oförglömliga hockeyminnen och Redhawks har siktet 
inställt på att utöka derbysviten.
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ditec.se

Certified DITEC Partner

LUND: P & B Bilvårdscenter AB. Skiffervägen 1A, 224 78 Lund. Telefon: 046-14 50 55.

Att skydda lacken på din bil är en god investering. Både  
i tid och pengar. Du höjer andrahandsvärdet, samtidigt  
får du en bil som både är lättare att hålla ren och pryder 
sin plats på parkeringen. Men då krävs det att du väljer  
en lackbehandling som håller hög kvalitet och som utförs 
av en fackman. 

Med mer än 40 års erfarenhet av lackskydd vet vi vad 
vi pratar om. Så om du vill ha en lackkonservering kan 
du lita på att vi håller vad vi lovar. Det ger vi marknadens 
längsta garanti på – hela 9 år!

När du bokar Ditec® lackbehandling erbjuder vi vårt 
Premiumpaket till det kraftigt reducerade priset 1 795:- 
(ordinarie pris 2 895:-).

Håll nybilskänslan
vid liv

1795:-

(ordinarie pris 2895:-)

ERBJUDANDE!
Premiumpaket

När Malmö Redhawks tar emot gästande Rögle BK i 
säsongens första SHL-match är det ett lag med många 
unga talanger som ställer upp sig på isen. En spelskick-
lig trupp som vill visa att fjolårets semifi nalplats inte var 
en slump – och att klubben kommit till hockeyns fi nrum 
för att stanna.

Ur en rent sportslig synvinkel innebär en föryngring 
ofta en extra injektion. I Malmö Redhawks fall kan den 
också ses som symbol för de barn- och ungdoms-
satsningar som bedrivits runtom i Malmöregionen: 
Projekt och events med syfte att bredda rekryteringen 
och nå ut till områden och målgrupper som av olika 
anledningar inte brukar spela eller titta på ishockey.

Ett sådant arrangemang var förra årets CCM Tryout 
Camp i Rosengård. Tillsammans med INTERSPORT 
och CCM Hockey ordnade Redhawks en dag där barn 
gratis kunde prova på att spela hockey och åka skrid-
sko. Tillsammans har företagen också tagit fram billiga 
start-kit med utrustning särskilt riktade mot barnfamil-
jer.

Ett annat arrangemang har varit den återkommande 
publiksatsningen Hockeyns Dag, då barn och ung-
domar under tjugo går in gratis på Malmö arena. En 
del av biljettintäkterna har sedan skänkts till Barncan-
cerfonden – i samarbete med det nordiska välgören-
hetsprojektet Team Rynkeby.
Arbetet för ökad social hållbarhet är inte bara ett 
sätt för idrottsföreningar att ge tillbaka till platsen de 

kommer ifrån. En breddad rekrytering är dessutom 
bra för att motivera den egna existensen och trygga 
tillströmningen av talanger. Att bygga och utveckla 
hockeystaden Malmö tillsammans med publik och 
övriga aktörer har blivit Redhawks sätt att bygga en 
sportsligt långsiktig struktur. Ett sätt att ge tillbaka till 
sina hockeyälskande fans.
En klubb blir nämligen aldrig större än platsen den 
kommer ifrån. Hembygden är en förutsättning för 
att klubben ska fungera och må bra. Därför är varje 
idrottande barn och ungdom en win-win-situation för 
alla inblandade parter. Därför måste också alla kunna 

känna sig välkomna i Malmö Redhawks – både på isen 
och på läktaren. Klubbens kärnvärden – hjärta, kvalitet 
och stolthet – ska genomsyra hela verksamhet. Från st-
järnspelare ned till de yngsta pojk- och fl icklagen. Från 
styrelserummen ända upp på läktaren.
Att Malmö Redhawks säsongen 2017–2018 kan pre-
sentera en stark mix av utländska stjärnor och Skåne-
baserade talanger känns väldigt glädjande. Det borgar 
för många spännande stunder vid rinken och framför 
teven. Det visar även att klubben är fast förankrade i 
skånsk ishockey.

Text av: Petter Andersson

LAGET OCH STADEN
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ONE PIECE SEAMLESS BOOT CONSTRUCTION 
GET TO THE PUCK FIRST. THE NEW JETSPEED FT1 SKATE FEATURES A LIGHTWEIGHT 

ONE-PIECE SEAMLESS BOOT ENGINEERED WITH L1TEFRAME 360 TECHNOLOGY FOR 

MAXIMUM SPEED ON THE ICE.


