HEDERSPRISER SÄSONGEN 2016/2017
ANTON CUP
MODO Hockey
Av Anton Johanson, Ishockeyförbundets ordförande åren 1924-48, skänkt
vandringspris instiftat 1952 till främjande av svensk ungdomsishockey.
Åren 1953-1956 var Anton Cup en rikstävling utan SM-status för seniorlag. Åren 19571961 var Anton Cup en JSM-tävling för distrikts- och klubblag. Sedan 1962 har enbart
klubblag spelat i om JSM i Anton Cup.
Priset är ständigt vandrande och tilldelas vinnande lag i JSM.
TV-PUCKEN
Stockholm Nord
Av Sveriges Radio uppsatt vandringspris. Priset instiftades 1959.
GULDPUCKEN
Erik Karlsson, Ottawa Senators
Expressens och Svenska Ishockeyförbundets pris Guldpucken har delats ut till svensk
hockeys bästa spelare sedan 1956. Inför säsongen 2014/2015 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.
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, Sanny Lindström, hockeykrönikör SPORT-Expressen, Gunnar Nordström,
hockeykrönikör SPORT-Expressen, och Magnus Nyström, hockeykrönikör SPORTExpressen.
GULDHJÄLMEN
Joakim Lindström, Skellefteå AIK
Joakim Lindström, Skellefteå AIK, har av spelarna i SHL röstats fram som mottagare av
utmärkelsen Guldhjälmen som den mest värdefulle spelaren i ligan.
Priset delas ut av Reebok-CCM Hockey i samarbete med magasinet Hockey, som är
Svenska Ishockeyförbundets officiella tidning.
Joakim Lindström är bara den fjärde spelaren i historien som fått Guldhjälmen två
gånger.
– För mig är Guldhjälmen väldigt speciell, eftersom jag vet att det är spelare som jag
möter kväll efter kväll som röstat fram mig. Då känns det extra hedrande, säger Joakim.
Han har haft en strålande säsong i Skellefteå och vann SHL:s totala poängliga i
grundserien med 54 poäng, 18 mål och 36 assists. Han är numera assisterande
lagkapten och har ett stort ansvar både på och utanför isen.

– Jag är nog inte den som snackar mest och högst men jag försöker vara ett gott
föredöme både på träning och match. Jobba hårt och alltid göra mitt bästa. Sedan har
jag också förmånen att få spela i en bra kedja.
Joakim Lindström – som även gjort ett antal säsonger i KHL och NHL – har hunnit bli 33
år och är inne på ett femårskontrakt med Skellefteå AIK. Han tilldelades Guldhjälmen
även säsongen 2013/2014.
– Jag hade inte en tanke på att jag skulle få den igen, men det är väldigt roligt.
Det här är fjärde gången sedan utmärkelsen instiftades 1985/1986 som en spelare fått
den två gånger.
De tre som tidigare fått Guldhjälmen två gånger är Anders Eldebrink, Södertälje
(1987/1988 och 1988/1989), Håkan Loob, Färjestad (1990/1991 och 1991/1992) samt
Peter Forsberg, MODO (1992/1993 och 1993/1994).
Av Reebok-CCM Hockey 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
Joel Eriksson Ek, Färjestads BK
Motiveringen till Årets Junior, Joel Eriksson Ek:
"Den nu 20-årige forwarden började säsongen i NHL hos Minnesota Wild, som draftade i
första rundan och som den 20:e spelaren totalt 2015.
I NHL blev det femton matcher och totalt sju poäng, varav tre mål.
Fortsättningen av säsongen såg ut så här:
* Hem till SHL och Färjestad, där han gjorde 16 poäng
* Given lagkapten i JVM, där det totalt blev nio poäng för Joel. I den här turneringen
valdes han också av lagledningen till en av tre bästa spelare i Sverige
* Tre poäng på tre kamper i Tre Kronor under Sweden Hockey Games
* Sex poäng i SM-slutspelet, poängbäst på det i Färjestads BK”
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
Jonathan Dahlén, Timrå IK
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

Växjö Lakers HC
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
Joakim Lindström, Skellefteå AIK
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
Simon Önerud, HV 71
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, Rikard Grönborg, Tomas Ros, Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård.
Priset delades ut första gången 2009/2010.
ÅRETS ROOKIE
Andreas Borgman, HV 71
Av Svenska Spel uppsatt hederspris att via Svenska Hockeyligan tillfalla årets nykomling
i SHL. Jury för Årets Rookie består av bland andra Rikard Grönborg, 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
Martin Thörnberg, HV 71
Rinkens Riddare är ett av de äldsta priserna inom ishockey. 1962/1963 delades det ut
första gången. Det är Ishockeyjournalisternas Kamratförening som delar ut priset.
Martin Thörnberg, HV 71:s färgstarke forward som indirekt avgjorde SM-finalen i
förlängningen på övertid får utmärkelsen efter säsongen 2016/2017.
Motiveringen till utmärkelsen:
"Han är urtypen av en lojal lagspelare, som alltid sätter laget i främsta rummet. Enormt
tuff, snabb och slitstark. På 67 tävlingsmatcher blev det bara 25 utvisningsminuter under
säsongen."
Totalt i sin karriär har Martin Thörnberg varit med och spelat hem fyra av HV 71:s fem
SM-guld. hans pappa Ove var med då HV vann första gången 1995.
Förutom fyra säsonger har Martin tillhört moderklubben under hela sin karriär. 612
matcher har han gjort för HV i SHL och slutspel. 192 mål har det blivit totalt och 345
poäng.
Martin Thörnberg skadades svårt i finalspelet i den fjärde matchen. Ingen trodde på att

han skulle spela mer, men i sjunde avgörande finalen dök han upp och blev
matchvinnare tillsammans med Simon Önerud, två genuina HV-produkter.
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.
LILL-STRIMMASTIPENDIET
Tobias Björnfot, Stockholm Nord
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
Hugo Alnefelt, Stockholm Nord
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
Albin Grewe, Stockholm Nord
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
Oscar Bjerselius, Stockholm Syd
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.
2016 Huvuddomare: Ludwig Gran, Sollentuna, linjemän: Adam Kallenberg, Sölvesborg,
Oliver Sjöberg, Gävle
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
William Nylander, Toronto Maple Leafs
Juryns motivering till utmärkelsen:
”Med magiska händer och hög talangnivå tillför William Nylander en avancerad spets till
Tre Kronor som ger laget viktiga mål och ny energi.”
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. VM-klubben består i dag ett antal entusiastiska hockeyfans som gillar att gå
på hockeymatcher tillsammans och heja fram 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
Thomas Berglund, Brynäs IF
Thomas "Bulan" Berglund, 48 år, Brynäs IF, har av Ishockeyjounalisternas
Kamratförening tillsammans med resebyrån Bjrök & Boström utsetts till Årets Coach
2016/2017.
– Va´vad säger du, det ska väl gå till coachen som vinner guldet, säger "Bulan" spontant
och överraskad när han får reda på utmärkelsen.
– Men helt klart hade jag hellre vunnit SM-guld än blivit Årets Coach, säger han vidare.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Coach:
"Han har lyft ett Brynäs på väg neråt till en toppkandidat, som spelat en rolig, rapp och
snabb ishockey, och som in i det sista utmanade om SM-guldet. Han visade styrka och
fingertoppskänsla när laget doppade och lyckades med små förändringar få formen
peka snabbt uppåt igen. Brynäs var av experterna tippade chanslösa mot Linköping,
ännu mera nederlagstippade mot Frölunda, men pressade till sist HV 71 till en sjunde
final och förlängning."
Hedersutmärkelsen Årets Coach har delats ut av Ishockeyjounalisternas Kamratförening
sedan säsongen 1991/1992 och Tommy Sandlin, Brynäs fick priset de två första
årgångarna.
Thomas "Bulan" Berglund avslutade sin sjutton år långa aktiva karriär i Luleå HF
2004/2005. Som spelare vann han SM-guld med Luleå 1886, SM-silver 1993 och 1997.
Sin ledarkarriär inledde han med Luleås juniorer 2007/2008 i tre säsonger, därefter
assisterande coach i Luleå HF i fyra år och sedan 2014/2015 har han coachat Brynäs

IF.
– Jag har jobbat med ett fantastiskt team i Brynäs, som jag delar det här priset med,
säger "Bulan".
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
Peter Hermodsson, Mora IK
Hedersutmärkelsen Årets Ledare i svensk ishockey ha delats ut sedan säsongen
1991/1992 av Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Percy Nilsson, Malmö IF, fick det
första priset, Roger Rönnberg, Frölunda HC, förärades i fjol.
Efter säsongen 2016/2017 har Mora IK:s klubbdirektör Peter Hermodsson utsetts till
Årets Ledare i svensk ishockey.
– Fantastiskt, otroligt, jag är rörd, säger en märkbart överraskad Peter Hermodsson.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Ledare:
"Med i jämförelse små medel har han tålmodigt under en sexårsperiod fört Mora IK den
absoluta toppen. Han vågade i ett tidigt skede satsa på unge och oerfarne Jeremy
Colliton som ansvarig tränare, ett lyckokast skulle det visa sig."
Peter Hermodsson har jobbat som klubbdirektör i sex år för Mora IK.
– Först ett läroår, sedan ett problemår med vår arena och därefter satsade vi på Jeremy
Colliton som tränare, berättar Peter. Vi skissade upp ett långsiktigt mål, som vi till sist
nådde med det lyckade play offspelet mot Leksands IF.
Faktum var att Peter Hermodsson fick jobba hårt för att få sponsorer, fans att förstå att
just Jeremy Colliton var rätta namnet för Mora.
– Det var en väldig kritik ett tag, minns Peter.
Efter att Mora IK tog steget upp i SHL har Jeremy Colliton flyttat hem till Kanada.
– Klart vi hade hoppats få behålla honom, men det var hans fru som fick bestämma den
här gången och så mycket kan jag säga att hade han varit kvar i Sverige var Mora IK
hans enda alternativ, säger Peter Hermodsson, Årets Ledare i svensk ishockey.
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
2016/2017 Oscar Alsenfelt, IF Malmö Redhawks

Juryns motivering till utmärkelsen:
”Oscar Alsenfelts stabilitet och jämnhet har betytt mycket för Malmö Redhawks den här
säsongen. Hans tangerade rekord med n i o hålla nollor säger egentligen allt.”
Honken Trophy har delats ut sedan 2001/2002 då Stefan Liv, HV 71 fick det första.
Efter säsongen 2016/2017 är det Oscar Alsenfelt som prisas med det ärofyllda priset
som satts upp av Ishockeyjournalisternas Kamratförening, Concent Holding AB och
målvaktslegenden Leif "Honken" Holmqvist.
SALMING TROPHY
Henrik Tömmernes, Frölunda HC
Frölundas Henrik Tömmernes, 26 år, är backlegenden Börje Salmings val till Salming
Trophy för säsongen 2016/2017, den utmärkelse som årligen tilldelas bäste
svenskfödde back i SHL:s grundserie.
Tömmernes antecknades i grundserien för 39 poäng (8+31) och snittade i istid 22.28
minuter. Han vann den interna poängligan i Frölunda och var totalt på åttonde plats i
SHL:s poängliga, Skellefteå forwarden Joakim Lindström toppade på 54 poäng (18+36).
Salmings pristagare är power playspecialist och används alltid i Frölundas numerära
överlägen. Som ensam ”topp” vid blå linjen tillsammans med fyra forwardar.
Passningsskickligheten och det vassa skottet är starka vapen för Frölunda.
Poängmässigt var den nu avslutade grundserien hans bästa hittills i karriären.
– En modern back som behärskar spelets alla register. När Frölunda har numerära
överlägen blir det nervöst i motståndarlagen, det är mycket Henriks förtjänst. Och
fortfarande ser jag stor utveckling i Henrik, poängterar Börje.
I januari i år, i samband med NHL-organisationens 100 års jubileum, valdes Börje in
bland NHL:s 100 bästa spelare genom tiderna. Ytterligare tre svenskar tog plats på 100 i
topp; Nicklas Lidström, Mats Sundin och Peter Forsberg.
Henrik Tömmernes valdes i sjunde rundan av Vancouver 2011, anslöt till NHL-laget
2013 men placerades omgående i farmarlaget Utica Comets i AHL. Säsongen
2014/2015 återkom Tömmernes till Europa och en halv säsong i finska Tappara.
Säsongen 2015/2016 var Tömmernes tillbaka i Frölunda, med SM-guld och seger i
Champions Hockey League som följd.
Säsongen 2016/2017 har Henrik Tömmernes spelat sin bästa ishockey, poängskörden
har i varje fall aldrig tidigare varit högre.
– Det känns som om jag nått en högre nivå, mycket är mina lagkamraters och min
tränares förtjänst. Att bli uppmärksammad av Börje är också ett tecken på att jag har
gjort någonting bra, kommenterar Frölundabacken.
Henrik har sina rötter i Norge, hans farföräldrar kom till Karlstad under andra
världskriget. Pappa Björn växte upp med bandyklubban och var lagkapten för Boltic
under storhetstiden med bland annat åtta SM-guld hemma i prisskåpet. Henrik spelade
också bandy men valde ishockeyn och Färjestad. Han vann J18-guld med
värmlänningarna 2007 men lämnade för Frölunda säsongen 2008/2009. Han
debuterade samma säsong i högsta serien och var ombytt i 11 matcher.
– Färjestad saknade lag i J20 och spel i Skåre eller Bofors/Karlskoga lockade inte. Jag
kontaktades av Frölunda (Jens Gustafsson/Emil Ohlsén) och på den vägen är det,
berättar Henrik.

– Inför den här säsongen var oron påtaglig. Omsättningen av spelare var stor och av
backarna var det bara jag och Jacob Larsson som var kvar. Men hittills har facit blivit
bra, både för mig och laget, konstaterar säsongens Salmingvinnare.
Han har ett utgående kontrakt med Frölunda och hoppas på ett andra försök i NHL,
ryska KHL och lag i schweiziska ligan har också anmält intresse.
– Framtiden känns spännande, avslutar Henrik Tömmernes, som också är högaktuell för
en plats i Rikard Grönborgs Tre Kronor till VM i Köln/Paris i maj.
Han har spelat säsongens Euro Hockey Tour-turneringar och ingick definitivt i
Grönborgs VM-planer.
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 Niclas
Burström, Skellefteå AIK.
Det är insatser i grundserien som premieras.
ÅRETS FORWARD
Oskar Lindblom, Brynäs IF
Årets Forward i svensk ishockey har delats ut av Ishockeyjournalisternas
Kamratförening sedan säsongen 2012/2013.
Efter den nyss avslutade säsongen 2016/2017 har omröstning skett och Oskar
Lindblom, Brynäs IF har utsetts till Årets Forward.
– I den omröstning som föregått detta har Oskar varit totalt överlägsen och i en klass för
sig, säger Hockeyjournalisternas ordförande Hasse Andersson.
Oskar ha också gjort en fantastisk säsong. Den snart 21-årige forwarden gjorde under
de 61 tävlingsmatcherna (alla som Brynäs spelat, 52 i grundserien, 14 i slutspelet) totalt
26 mål och spelade fram till 35, totalt alltså 61 poäng.
Under säsongen har Oskar Lindblom, draftad 2014 i den femte rundan och som den
138:e spelaren totalt av Philadelphia Flyers, också debuterat i Tre Kronor.
Oskars moderklubb är Hille/Åbyggeby IK och därefter har han bara representerat Brynäs
IF. Han tog som U16-splasre två bronsmedaljer, gjorde flest mål och valdes till mest
värdefulle spelare.
Karriären har sedan varit utstakad och Oskar Lindblom har hela tiden utvecklats i rätt
riktning. hans spelstil är vägvinnande, frän och teknisk. Han har ett bra skott och är
också en bra närkampsspelare.
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 Linus Omark, Salavat Yulaev Ufa.
ÅRETS SPELARE
Lisa Johansson, AIK
Lisa Johansson, 25 år, målfarlig forward i AIK, är Årets Spelare i svensk damishockey.

Utmärkelsen är svensk damishockeys främsta individuella pris och har delats ut sedan
säsongen 2003/2004 då målvakten Kim Martin belönades. Förra säsongen hyllades
Luleås back, Emma Eliasson.
Priset delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening, i samarbete med Svenska
Ishockeyförbundet. I juryn ingår Damkronornas förbundskapten, Leif Boork.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Spelare:
”Lisa är en tekniker som går sin egen väg. Hon har ett brett register, är i grunden en
offensiv och kreativ spelare, men har under säsongen utvecklats till en allt starkare
tvåvägsspelare. Hon är både individualist och lagspelare och en förebild i både SDHL
och Damkronorna”.
– Vad roligt, jag har precis fyllt år (11/4), det här var den bästa presenten jag kunde få,
kommenterar Lisa, upplärd i Nybro Vikings under pappa Lars, tidigare spelare.
– Hans hockeyhjärta bidrog till att jag valde bort fotboll, satsade på ishockey och började
på hockeygymnasium i Leksand. Men Leksandstiden var en besvikelse, jag blev less på
ishockey och var nära att sluta helt. Jag fick kontakt med dåvarande AIK-tränaren
Rickard Regnell, övertalades att flytta till Stockholm och på den vägen är det, berättar
Lisa.
Under snart sju säsonger i AIK har Lisa öst in mål och poäng, den gångna säsongen
blev det 39 poäng (22+17), bäst i SDHL. Hon var också poängstarkast i Damkronorna
under säsongen, 12 poäng (9+3) på 22 matcher. I nyligen avslutade VM noterade Lisa
två av Sveriges nio mål.
Med klubblaget föll i Lisa i play off mot Linköping och i VM slutade Damkronorna på
sjätte plats efter avslutande förluster mot Finland (0-4) och Ryssland (3-4 efter straffar).
Två tunga besvikelser.
Lisas ”recept” för framtiden är väl kända, men har hittills visat sig svåra att genomföra,
både på klubb och landslagsnivå.
– Jag tror inte vi kan träna hårdare eller mer effektivt. Vad vi behöver är bättre
förutsättningar för vila och återhämtning, och komma ifrån jäktet mellan arbete och
träning. SOK-stödet, (Sveriges Olympiska Kommitté) är bra, men räcker inte, menar Lisa
Johansson.
Inför VM hotade USA med bojkott om inte de ekonomiska förutsättningarna ändrades.
En aktion som väckte oerhörd uppmärksamhet, givetvis hoppas Damkronornas spelare
att den ”sten” som rullades i gång under VM ger avtryck i svenska förhållanden.
”Årets Spelare”, tidigare ”Årets Hockeytjej” delas ut för 14:e gången. Ordförande i juryn
är Damkronornas Leif Boork.
Utmärkelsen delas ut årligen i samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet och
Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Årets Spelare 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
Johan Freijd, HV 71
Årets pressvärd i svensk ishockey utses av Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna
varje säsong sedan 1991/1992 då lars Lindgren, Luleå HF fick det första.

Efter den makalöst spännande säsongen 2016/2017 har Johan Freijd, HV 71 utsetts till
Årets pressvärd.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Pressvärd:
"Till HV 71 känner sig all media mycket välkommen och servicen och komforten som
sådan är alldeles ypperlig. Mycket av detta är Johan Freijds förtjänst."
Det var förstås tufft värre för alla i HV 71 under det intensiva finalspelet, inte minst då
det gäller mediasidan. Men i vanlig ordning gick HV 71 galant i mål även då det gäller
den saken. precis som vanligt med andra ord.
Årets Pressvärd utses varje säsong av Ishockeyjournalisternas Kamratförenings
medlemmar, detta sedan säsongen 1992/1993.

