HEDERSPRISER SÄSONGEN 2015/2016
ANTON CUP
Djurgårdens IF
Av Anton Johanson, Svenska Ishockeyförbundets ordförande åren 1924-48, skänkt
vandringspris instiftat 1952 till främjande av svensk ungdomsishockey.
Priset är ständigt vandrande och tilldelas vinnande lag i JSM.
TV-PUCKEN
Ångermanland
Av Sveriges Radio uppsatt vandringspris. Priset instiftades 1959.
GULDPUCKEN
Erik Karlsson, Ottawa Senators
Backen Erik Karlsson, Ottawa Senators, erhöll hedersutmärkelsen Guldpucken
säsongen 2015/2016. Från och med säsongen 1978/1979 har tidningen Expressen
skänkt detta pris till säsongens lirare i ishockey och i juryn ingår förutom Expressen
även Tommy Boustedt, generalsekreterare hos Svenska Ishockeyförbundet, Rikard
Grönborg, förbundskapten Tre Kronor, Johan Garpenlöv, assisterande coach i Tre
Kronor.
Erik Karlsson fick priset i samband med NHL-prisgalan i Las Vegas, USA, förra veckan.
– Tack så hemskt mycket. Väldigt trevligt! Det är något som givetvis är väldigt stort för
mig, att få uppmärksamhet i Sverige. Speciellt genom Guldpucken, sa Erik Karlsson till
Expressen när han fick hederspriset Guldpucken.
Om säsongen som gick:
– Det var givetvis väldigt tråkigt att vi inte gick till slutspel, det var det vi spelade för hela
året. Den individuella prestationen är lite svår att glädja sig åt just nu, även om det har
gått några månader sedan säsongen tog slut. Men det känns som att jag hade ett riktigt
bra år, och förhoppningsvis kan jag bygga vidare på det.
Om att det snart är dags för World Cup of Hockey 2016:
– Det ska bli gött att dra igång skridskoåkningen igen. Ska ha lite mer semester, sedan
dra igång på allvar. Förhoppningsvis kan man vara i toppform redan i september.
Expressens och Svenska Ishockeyförbundets pris Guldpucken har delats ut till svensk
hockeys bästa spelare sedan 1956. Inför förra säsongen justerades reglerna och det
gjordes möjligt även för spelare i utländska ligor att vinna priset. Detta för att det
verkligen skulle tillfalla Sveriges bästa spelare.
Nu har den andre vinnaren under det regelverket korats: Ottawa Senators backstjärna
Erik Karlsson.
Juryns motivering:
"Kanadensiska huvudstadslaget Ottawa Senators lagkapten Erik Karlsson spelade sitt
livs bästa hockey säsongen 2015/16 och ett fåtal spelare i hockeyvärlden kom upp i
Karlssons nivå. Den 26-årige backen var som vanligt ett offensivt vapen och han var
poängbäst av samtliga svenska spelare i ligan och han kom femma i hela NHL:s
poängliga. Men lika utmärkande var hans defensiva kvalitéer, uppoffrande spel för laget
och hur han ständigt förbättrade detaljer i sitt spel. Han spelade samtliga 82
grundseriematcher för Senators och hade mest istid av alla spelare i ligan med

makalösa 28,58 minuter per match. Karlsson bar sitt Ottawa i många matcher och trots
att Senators var ett bottenlag så gav Karlsson sitt lag chansen att vinna varje match."
Guldpucken:
Av Firma Gillberg & Co skänkt hederspris. Priset instiftades 1955/1956.
Från och med säsongen 1978/1979 har tidningen Expressen skänkt detta pris
till säsongens lirare i ishockey.
Från och med säsongen 2014/2015 kan priset även vinnas av spelare utanför det
svenska seriesystemet.
Juryn: Tommy Boustedt, generalsekreterare hos Svenska Ishockeyförbundet, Rikard
Grönborg, förbundskapten Tre Kronor, Johan Garpenlöv, assisterande coach i Tre
Kronor, Mattias Ek, krönikör SPORT-Expressen, Sanny Lindström, hockeykrönikör
SPORT-Expressen, Gunnar Nordström, hockeykrönikör SPORT-Expressen, och
Magnus Nyström, hockeykrönikör SPORT-Expressen.
GULDHJÄLMEN
Anton Rödin, Brynäs IF
Anton Rödin, Brynäs, har av spelarna i SHL röstats fram som mottagare av utmärkelsen
Guldhjälmen som går till den mest värdefulle spelaren i ligan.
– Att det är de andra spelarna i SHL som röstat fram mig gör att det känns väldigt
speciellt. Jag är stolt. Det finns ju så
många bra spelare i ligan, säger Anton Rödin.
Karriären startade i Hammarby innan Anton flyttade till Gävle och Brynäs och via spel i
J18, J20 och SuperElit – och några matcher på lån till Oskarshamn – fick debutera i
Elitserien säsongen 2009/2010. Säsongen därpå fick han sitt genombrott.
2011/2012 flyttade Anton till Kanada för att försöka ta en plats i Vancouver Canucks.
Men det blev enbart spel i AHL med Chicago Wolves.
– Jag lärde mig i alla fall enormt mycket där borta, både hockeymässigt och på det
personliga planet. Jag utvecklades både som spelare och som människa.
Han återvände till Brynäs som en mer komplett spelare och har sedan hösten 2013 varit
en av nyckelspelarna i laget och varit notorisk poänggörare.
Han är en snabb, teknisk och smart forward, som spelar fysiskt men framför allt är
målfarlig och en duktig framspelare. Mycket bra i numerära överlägen.
Till denna säsong utsågs han till lagkapten och gjorde 37 poäng på 33 matcher i SHL
innan han skadade sig och varit borta från spel sedan dess.
Att en spelare som gör så få matcher får Guldhjälmen är unikt.
– Jag har inte haft en tanke på det men det är ju enormt hedrande, säger Anton.
Det här är tredje gången som Guldhjälmen går till en spelare i Brynäs. Jan Larsson fick
den 1999 och 2012 röstades Jakob Silfverberg fram som mottagare.
Av Reebok CCM och facktidningen Hockey utdelat hederspris till SHL:s mest värdefulle
spelare varje säsong. Jury är samtliga SHL-spelare. Utmärkelsen har delats ut sedan
1985/1986 och grundades av förre målvakten i Brynäs och Tre Kronor, William Löfqvist.
ÅRETS JUNIOR
Gustav Forsling, Linköping HC
För första gången tillfaller priset en spelare från Linköping HC. Det är Gustav Forsling,
backen, som blivit utsedd av Ishockeyjournalisternas Kamratförenings styrelse.

Årets Junior brukar knappt hinna bli utnämnd till det förrän han åker till Nordamerika och
spel i NHL. Så kommer det också, som det ser ut, att bli Gustav Forslings fall. I SHL
spelade han 48 matcher för LHC, gjorde 21 poäng, varav sex mål och var utvisad i
endast fyra minuter.
Årets Junior är ett av de äldsta ishockeypriserna och utmärkelserna. Målvakten Leif
"Honken" Holmqvist fick det första redan 1961/1962.
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Som underårig var han bäst i det svenska JVM-laget förra säsongen, storspelade där
även den här säsongen, samtidigt som han stundtals var dominerande i Linköping i
SHL. han debuterade också under säsongen med den äran i landslaget Tre Kronor."
Ett hederspris till årets bäste junior. Priset har delats ut sedan 1961/1962.
Ishockeyjournalisternas Kamratförenings styrelse utser vinnaren. Åren 1961-1992
utsågs vinnaren av tidningen Expressen. Det är insatser i grundserie, slutspel och
juniorlandslag som premieras.
GULDGALLRET
Robin Kovacs, AIK
Utmärkelsen Guldgallret är ett pris som Viasat Hockey och HockeyAllsvenskan tilldelar
HockeyAllsvenskans bäste junior. Prissumman på 100 000 kronor som Viasat skänker
går till den förening junioren tillhör.
Jurymedlemmar: Stefan Bengtsson, VD Hockeyallsvenskan, Rickard Segeborn,
kanalchef Viasat Hockey, Tommy Boustedt, Svenska Ishockeyförbundets utvecklingsoch landslagschef, Johan Tornberg, expert Viasat hockey, Tomas Ros, Sportbladet och
Olof Wigren, redaktör tidningen Hockey.
SHL:s SERIESEGRARPRIS
Skellefteå AIK
SHL:s seriesegrarpris delades ut för första gången säsongen 1989/1990. Trofén som är
skapad av brons och järn. Motivet är en modell av målvakten Pelle Lindbergh. Första
klubb att ta emot trofén var Färjestad BK.
SVENSKA SPELS SKYTTETROFÉ
Ryan Lasch, Frölunda HC
Av Firma Gillberg & Co skänkt hederspris att tilldelas bäste spelare, som under
säsongen uppnått högsta sammanlagda poäng i skytteligan (mål + målgivande pass) i
högsta serien. Priset har delats ut sedan 1956/1957.
Från och med säsongen 2003/2004 heter Skyttetrofén Svenska Spels Skyttetrofé.
STEFAN LIV MEMORIAL TROPHY
Johan Sundström, Frölunda HC
Detta hederspris heter sedan 2013 Stefan Liv Memorial Trophy. Det tidigare namnet på
priset 2009-2012 var SM-slutspelets mest värdefulle spelare.
Juryn har bestått av Uffe Bodin, Johan Davidsson, Thomas Johansson, Sanny
Lindström, Pär Mårts, Tomas Ros, Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård.
Priset delades ut första gången 2009/2010.

ÅRETS ROOKIE
Ludvig Rensfeldt, Rögle BK
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Efter några säsonger lite i skymundan, juniorligan i Nordamerika och en omstart med
allsvenskt spel i Malmö och Rögle har Rensfeldt visat karaktär och kapacitet. Han har
varit starkt bidragande till Rögles säsong med en rad viktiga mål – och framförallt en
aldrig sinande vilja till insats för laget och spelglädje. Har fått sitt stora genombrott i SHL,
den långa vägen betalade sig till slut för Ludvig. Var i topp i poängligan för rookies och
även högt upp i Rögles interna poängliga. Har betytt mycket för sitt lag med fem
matchvinnande mål under säsongen."
Av Svenska Spel uppsatt hederspris att via Svenska Hockeyligan tillfalla årets nykomling
i SHL. Jury för Årets Rookie består av bland andra Pär Mårts, Tre Kronors
förbundskapten, SHL:s 14 huvudtränare och lagkaptener och samt representanter för
riks- och lokalmedia, totalt 56 personer. Lagkaptener får inte rösta på sina medspelare.
Priset har delats ut sedan 1989/1990.
RINKENS RIDDARE
Säsongen 2015/2016 går priset till forwarden Daniel Viksten, Örebro HK.
Daniel Viksten debuterade i landslaget Tre Kronor under våren 2015. Han spås en
lysande framtid.
Rinkens Riddare delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening varje säsong.
Priset har delats ut sedan 1962/1963 då hans "Stöveln" Öberg, Gävle GIK, fick priset.
Priset delas ut till en framstående spelare, som dessutom visat sig vara en gentleman
på isen och ett föredöme.
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Tuff, orädd spelare, men ändå riktigt juste i det han företar sig, det visar bara fyra
utvisningsminuter på 37 matcher på. 37 poäng, varav sjutton mål visar på skicklighet så
det räcker."
LILL-STRIMMASTIPENDIET
Rasmus Dahlin, Västergötland
Lill Strimmastipendiet tilldelas TV-puckens bäste back. Priset instiftades 1973 till minne
av Lennart ”Lill-Strimma Svedberg. Stipendiaten utses av landslagsledningen för
Sveriges Team 16.
STEFAN LIVS MÅLVAKTSSTIPENDIUM
Lucas Jägbring, Ångermanland
Tilldelades TV-puckens bäste målvakt av Svenska VM-klubben 1987-2012. Tilldelades
TV-puckens bäste målvakt sedan 2013 av HV 71 som instiftade Stefan Livs
målvaktsstipendium.
Stipendiaten utses av landslagsledningen för Sveriges Team 16.
SVEN TUMBAS STIPENDIUM
Lukas Wernblom, Ångermanland

Tilldelas TV-puckens bäste forward.
Pris tilldelades bäste spelare i TV-pucken 1959-1972. Pris tilldelades bäste forward i TVpucken 1972-2008. Stipendiaten utses av landslagsledningen för Sveriges Team 16.
SKODAS PRIS TILL TV-PUCKENS MVP
Adam Boqvist, Dalarna
Utmärkelsen Skodas pris tilldelas sedan 2010 TV-puckens mest värdefulle spelare.
Pristagare utses av landslagsledningen för Sveriges Team 16.
FINALDOMARE I TV-PUCKEN
Elitdomarföreningen EDF:s pris till årets finaldomare i TV-pucken.
2015 Huvuddomare: Alexander Österberg, Linköping, Avesta, linjemän: Joel Hammar,
Köping, John Norling, Vallentuna
SICO:S GULDPIPA
Mikael Nord
Av SICO (Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation) uppsatt pris att
tilldelas årets domare i SHL efter omröstning. Priset utdelat sedan 1981/1982.
VIKING AWARD
Erik Karlsson, Ottawa Senators
Av researrangören Björk & Boström uppsatt hederspris till bäste svensk i NHL (och
WHA då den ligan fanns). Juryn består av de svenska NHL-spelarna vilka alltså själva
röstar fram säsongens bäste i grundserien.
SVENSKA VM-KLUBBENS BÄSTEMANPRIS
Gustav Nyquist, Detroit Red Wings
Juryns motivering till utmärkelsen:
”Svenska VM-klubbens bästemanspris 2016 går till en spelare som tidigt under
turneringen klev fram som ledargestalt och stärkte laget med sin tydliga vilja att leda Tre
Kronor till seger. Nr 14 Gustav Nyquist bidrar starkt till fem vinster under grundspelet.”
Svenska VM-klubben bildades den 25:e januari 1986. Då bildades den första styrelsen
som grundade klubben för hockeytokiga fans som gillar att följa Tre Kronor på deras väg
mot nya VM-guld.
Medlemmarna i VM-klubben representerar många generationer från hela landet, vilket
visar att ishockeyn samlar supporters i alla åldrar trots att medlemmarna är spridda i
hela landet. Vi är idag ett antal entusiastiska hockeyfans som gillar att gå på
hockeymatcher tillsammans och heja fram vårt folkkära Tre Kronor till flera segrar i
framtiden.
Klubbens främsta mål är att som en kamratförening träffas på ishockey-VM och heja
fram Tre Kronor.
I samband med VM delar klubben ut pris till bäste man i Tre Kronor under turneringen.
Mer info finns på www.svenskavmklubben.se
Av supporterklubben Svenska VM-klubben uppsatt hederspris att tilldelas den bäste
svenske spelaren i VM eller OS. Priset utdelat sedan 1985/1986.
ÅRETS COACH – Arne Strömbergs Minne

Per-Erik Johnsson, Leksands IF
Ishockeyjournalisternas Kamratförening har efter säsongen 2015/2016 utsett Per-Erik
Johnsson, Leksands IF, till Årets Coach.
Säsongen 2015/2016 har Per-Erik Johnsson, Leksands IF, utsetts till Årets Coach. Det
är medlemmarna i Ishockeyjournalisternas Kamratförening, som röstar fram pristagaren.
Det är för övrigt andra gången Per-Erik Johnsson blir utsedd till Årets Coach. Han fick
priset även 2008/2009 då han coachade Färjestads BK, han delade då priset med
Tommy Samuelsson.
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Perras bragd med Leksand går inte att bortse ifrån. Laget låg sist i HockeyAllsvenskan i
början av november då Perra anslöt. 1 april var man klar för SHL, sedan man mirakulöst
besegrat MODO Hockey med 4-3 i matcher."
Det är Ishockeyjournalisternas Kamratförening, efter omröstning bland föreningens
medlemmar, som tillsammans med resebyrån Björk & Boström delar ut priset Årets
Coach – Arne Strömbergs Minne i svensk ishockey. Priset har delats ut sedan säsongen
1991/1992. Förutom, diplom och statyett följer också ett stipendium på 10 000 kronor
med utmärkelsen Årets Coach – Arne Strömbergs Minne. Det är insatser i grundserie,
slutspel och landslag som premieras.
ÅRETS LEDARE
Roger Rönnberg, Frölunda HC
Ishockeyjournalisternas Kamratförening har efter säsongen 2015/2016 utsett Roger
Rönnberg, Frölunda HC, till Årets Ledare i svensk ishockey.
Två gånger om mästare under säsongen 2015/2016. Det gjorde att
Ishockeyjournalisternas Kamratförening utsåg Roger Rönnberg, Frölunda HC, till Årets
Ledare i Hockeysverige.
Frölunda vann först Champions Hockey League, sedan också SM-guldet i SHL. Laget
blev tvåa i grundserien, men var sedan suveräna i slutspelet och finalserien mot
serieettan Skellefteå blev lättare än väntat.
Priset Årets Ledare har delats ut av Ishockeyjournalisterna sedan 1991/1992. Frölunda
har fått det en gång tidigare. Då var det Benny Westblom det handlade om.
Nu när Frölunda vann SM-guld igen för första gången på elva år var det Roger
Rönnbergs tur. han främsta merit tidigare var JVM-guldet i Kanada.
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Roger Rönnberg visade stort ledarskap i Frölunda. Varje säsong han varit i klubben har
man förbättrat sin position och nu vann man guldet hur välförtjänt som helst. I en
fantastisk organisation var det Roger, som med sin fingertoppskänsla som var spindeln i
nätet."
Årets Ledare i svensk ishockey belönas av Ishockeyjournalisternas Kamratförening efter
omröstning bland föreningens medlemmar. Priset har delats ut sedan säsongen
1991/1992 och instiftades efter samarbete med Malmö Redhawks tidigare ordförande,
Percy Nilsson. Priset tillfaller den ledare som under säsongen på ett förtjänstfullt sätt

arbetat för svensk ishockey på klubb – eller landslagsnivå, på nationell eller
internationell nivå.
HONKEN TROPHY
Markus Svensson, Skellefteå AIK
Honken Trophy har delats ut sedan 2001/2002 då Stefan Liv, HV 71 fick det första.
Efter säsongen 2015/2016 är det Skellefteå AIK:s Markus Svensson som prisas med det
ärofyllda priset som satts upp av Ishockeyjournalisternas Kamratförening, Concent
Holding AB och målvaktslegenden Leif "Honken" Holmqvist.
– Markus utveckling till en riktigt stor målvakt är fantastisk, sedan han kom till Skellefteå,
säger "Honken". Det blir intressant följa hans fortsatta karriär.
Markus Svensson, som ursprungligen är från Kalmar, är 32 år och kom till Skellefteå AIK
inför säsongen 2012/2013. Innan dess hade han passerat klubbar som IK Oskarshamn,
Mariestad, Malmö Redhawks och AIK.
I Skellefteå har han nått enorma framgångar. Svensk mästare de två första säsongerna,
sedan SM-silver, dessutom f y r a raka seriesegrar i SHL.
– En mycket trygg och säker sista utpost, säger Lasse Johansson, avgående general
manager i Skellefteå.
Den här säsongen har Markus Svensson också fått förtroende i landslaget Tre Kronor
av förbundskaptenen Pär Mårts.
Motivering:
”Markus Svenssons utveckling som målvakt, sedan han inför säsongen 2012/2013
flyttade till Skellefteå är enorm. Två raka SM-guld, ett silver och fyra raka seriesegrar i
SHL säger allt. Han har dessutom debuterat i landslaget Tre Kronor.”
SALMING TROPHY
Niclas Burström, Skellefteå AIK
25-årige Skellefteåbacken Niclas Burström erhåller säsongen 2015/2016 Salming
Trophy, backlegendaren Börje Salmings hederspris till SHL:s bäste svenskfödde back i
grundserien.
Niclas, som tog sina första skridskoskär på uterinken i Jörn, har av tränaren Hans
Wallson beskrivits som ett ”multiverktyg”, skicklig i spelets alla moment, skridskostark,
oerhört smart och alltid ett steg före sin motståndare.
Egenskaper som Börje Salming, invald i Hockeyns Hall of Fame i Kanada, betonar i sin
motivering:
– Hans stora rörlighet, och förmåga att alltid komma ut med pucken under kontroll i
sargduellen vittnar om hundraprocentig kontroll. Han tillhör inte isens tungviktare men är
definitivt stor i spelet, motiverar Börje.
Niclas Burström fördelar 70 kilo på 1.78 centimeter och fler än en gång har Niclas fått
höra att fysiken inte räcker till för den tunga ”trafiken” framför egen målvakt. Niclas har
sedan debuten i högsta serien, säsongen 2008/2009, bevisat motsatsen.
Med kvicka fötter och en oerhörd smartness har Niclas via två SM-guld tagit sig ända till
Tre Kronor och internt i Skellefteå klassas Niclas som en av föreningens mest värdefulla
kulturbärare – den röda tråden som är oumbärlig för framgångar.
– Att bli hedrad av Börje känns stort, oerhört stort. Man har ju läst och sett massor av
filmklipp med honom. Att uppmärksammas av Börje är verkligen hedrande, betonar
Niclas Burström.

Under SHL:s grundserie antecknades han för 28 poäng (9+19) och plus 20 i personlig
statistik. I klubblaget spelar han oftast med Tim Heed, som belönades med Salming
Trohpy föregående säsong. Tala om meriterat backpar.
– Vi kompletterar varandra bra, och den här säsongen, min åttonde i SHL, tidigare
Elitserien, är nog min bästa hittills. Inför säsongen kände hela laget tveksamhet, men
efter hand har alla ”bitar” fallit på plats. En stor eloge till lagets tränare och
organisationen i stort, framhåller Niclas Burström.
Skellefteås framgångsformel är vid det här laget är väl känd.
Det handlar om ”höghastighetshockey” samt individuell spelarutveckling som slår övriga
SHL-lag på fingrarna.
– Vi är noggranna och har en tydlig spelidé, byggd på fart och stor passningsskicklighet.
Det passar mig, att ”smälla” på en motståndare i sargen är inte min melodi. Jag försöker
komma åt pucken i stället, avslutar säsongens Salmingpristagare.
Utmärkelsen Salming Trophy går till säsongens bästa svenskfödda back i svensk
ishockey. Priset är årligen återkommande och pristagare utses av Börje Salming, ”B.J”, i
samarbete med Mikael Fahlander, Concent Holding AB, och Ishockeyjournalisternas
Kamratförening. Salming Trophy instiftades säsongen 2008/2009 med Marcus
Ragnarsson, Djurgården som förste pristagare. Förra säsongens pristagare var Tim
Heed, Skellefteå AIK.
Det är insatser i grundserien som premieras.
ÅRETS FORWARD
Varje säsong delar Kamratföreningen Hockeyjournalisterna och Concent Holding AB
med Mikael Fahlander priset Årets Forward i svensk ishockey. För första gången har
priset säsongen 2015/2016 gått till en spelare som spelar i en liga utanför Sverige.
Det är Linus Omark, 29, som spelar för Salavat Yulaev Ufa i KHL, som nominerats. 29åringen som föddes i Övertorneå, men hockeyuppfostrades i Luleå HF, har en fin
säsong bakom sig.
I KHL var han bäste svenske poängplockare i såväl grundserien som i slutspelet. Totalt
blev det 73 poäng varav 23 mål. I VM i Moskva blev det inget mål för Linus, men väl sex
målgivande passningar.
Linus Omark har en enorm rutin och har förutom KHL och SHL även spelat i Schweiz
och NHL (Edmonton Oilers).
Han har ett enormt spelsinne och en förmåga att för det mesta vara rätt placerad på
banan. Linus står nu inför sin andra säsong för Salavat Yulaev i KHL.
Priset delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening tillsammans med Mikael
Fahlander, Concent Holding AB.
Ett hederspris från och med 2012/2013 från Ishockeyjournalisternas Kamratförening och
Mikael Fahlander, Concent Holding AB. Hederspriset delas ut till Årets Forward i svensk
ishockey. Det är insatser i grundserien som premieras.
Första pristagare var Jimmie Ericsson, Skellefteå AIK 2012/2013. Förra säsongens
pristagare var Mattias Sjögren, Linköping HC.
ÅRETS HOCKEYTJEJ
Emma Eliasson, Luleå HF
Årets Hockeytjej utses efter varje säsong sedan 2003/2004 då målvakten Kim Martin
blev den förste. Det är Ishockeyjournalisternas Kamratföreningen som tillsammans med

Svenska Ishockeyförbundet utser vinnaren.
Sällan har det rått sådan enighet, som då vinnaren och erövraren av utmärkelsen
säsongen 2015/2016 utsågs.
Det blir backen Emma Eliasson, 26, Luleå HF som prisas.
– Ett lika enkelt som rättvist val, kommenterar Damkronornas huvudcoach Leif Boork,
som i vanlig ordning varit behjälplig i det hela.
Emma Eliasson, ytterst spelskicklig och teknisk back, har gjort en kanonsäsong. I
Riksserien, som Luleå vann, gjorde hon 45 poäng på 34 matcher, varav tio mål.
I VM var Emma, som gjorde comeback efter att ha varit borta ett tag från blågult,
Sveriges bäste spelare. Gigant från sin position och fyra poäng på de fem matcherna.
– Emma är en av de spelare vi bygger landslaget kring den kommande tiden, säger Leif
Boork.
Emma Eliasson kommer ursprungligen från Kiruna AIF. Sedan tog karriären fart först i
MODO Hockey, sedan sex säsonger i Brynäs IF innan hon flyttade norrut och hamnade i
Munksund-Skuthamns SK.
Just den sistnämnda klubben blev inför den senaste säsongen Luleå HF och vann inte
bara Riksserien utan även SM-guld efter en rafflande final hemma i COOP Arena
Norrbotten mot Linköping HC inför över 4 000 åskådare. Som lagkapten var Emma
Eliasson den drivande spelaren i laget hela säsongen.
I Riksserien totalt på sina 212 matcher har Emma Eliasson gjort 227 poäng, varav 103
mål. Ett alldeles strålande facit.
Ett tag under sin säsong personifierade Emma Eliasson elitspelarna på damnivå och
dess problem. Hon var tvungen tacka nej till landslagsspel då jobbet i gruvan (!) tog
alltför mycket tid och energi bland annat.
Utmärkelsen delas ut årligen i samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet och
Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Årets Hockeytjej är svensk damishockeys
främsta individuella pris och har delats ut av Ishockeyjournalisterna Kamratförening
sedan säsongen 2003/2004. I juryn ingår från Svenska Ishockeyförbundet,
Damkronornas huvudcoach Leif Boork, samt representanter från
Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Det är insatser i grundserie, slutspel och
OS/VM som premieras.
ÅRETS PRESSVÄRD
Rögle BK:s Lasse Mauritzson har valts till Årets Pressvärd efter säsongen 2015/2016.
Rögle har fått priset tidigare, nämligen 2008/2009, då det var Olof Erikzon som prisades.
Årets Pressvärd utses varje säsong av Ishockeyjournalisternas Kamratförenings
medlemmar, detta sedan säsongen 1992/1993.
Juryns motivering till utmärkelsen:
"Lasses erfarenhet som hockeyjournalist har verkligen lyst igenom. han har visat att han
verkligen vet vad som krävs i service, fakta och snabbhet hos dagens media."

