Salming Trophy till David Rundblad
Skellefteå AIK:s backlöfte, David Rundblad, 20 år, erhåller Salming Trophy för
säsongen 2010/2011.
Det är backlegenden Börje Salmings, 17 säsonger i NHL, eget pris till Elitseriens
bäste back. Priset instiftades, i samarbete med Ishockeyjournalisternas
Kamratförening och Outokumpo Stainless AB för tre år sedan. Förste pristagare var
Djurgårdens Markus Ragnarsson och för säsongen 2009/2010 belönades Magnus
Johansson, Linköping.
– David Rundblad är för närvarande elitishockeyns mest spännande back, han är
skicklig med pucken, han vill alltid framåt och jag ser mig själv i honom, från mina
genombrottsår på 1970-talet. Ingenting är omöjligt för David, motiverar Börje Salming
sitt val.
David Rundblad antecknades för höga 55 poäng (16+39) i Elitserien, var överlägset
bäste back och på tredje plats totalt i poängligan.
Han antecknades för sju direkt matchvinnande mål och spelade i snitt 22,48 minuter
per match.
David är fostrad i Lycksele SK och har under säsongen debuterat i Tre Kronor, han
draftades 2009 av NHL-klubben St. Louis, sedan bytte Ottawa Senators till sig rätten
till David Rundblad.
– Det känns stort att belönas av Börje, jag har läst och hört mycket om honom, och
hans meriter sticker verkligen ut. Extra kul att han uppmärksammat mitt offensiva
spel. Ishockey går ut på att vinna matcher, och "styrspel" är inte riktigt min spelidé,
skrattar David Rundblad.
Hans ibland våghalsiga spel har ibland kritiserats hårt, bland annat av SVT-sportens
Niklas Wikegård. I samband med 2010 års junior-VM i Regina och Saskatoon,
Kanada, attackerades Rundblad hårt efter semifinalförlusten mot USA, 2-5. David
hade dock hundraprocentigt stöd av dåvarande juniorkaptenen, Pär Mårts.
Den här säsongen har David Rundblad vässat sitt defensiva spel, men inte på
bekostnad av attackvilja och offensiva framstötar djupt ned i motståndarlagets zon.
Egenskaper som gör honom till vinnare av Salming Trophy , det förnämsta backpriset
i svensk ishockey.
Av Kjell Nilsson

