HEDERSPRISER SÄSONGEN 2017/2018
ANTON CUP
HV 71
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
Skåne
Av Sveriges Radio uppsatt vandringspris. Priset instiftades 1959.
GULDPUCKEN
William Karlsson, Vegas Golden Knights
Expressens och Svenska Ishockeyförbundets hederspris 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.
Nu har den fjärde vinnaren under det regelverket korats: Vegas Golden Knights stjärna
William Karlsson.
Juryns motivering:
"Ännu ett svenskt VM-guld när Tre Kronor för andra året i rad fixade guldmedaljerna, tre
svenska spelare vann Stanley Cup med Washington Capitals och i SHL förbluffade
junioren Elias Pettersson oss alla med sin rekordsäsong. Svensk hockey fortsätter rada
upp fina framgångar. Men i hård konkurrens var det ändå en spelare som utmärkte sig
mer än alla andra säsongen 2017/18. När Las Vegas fick ett NHL-lag inför säsongen så
fick staden också en svensk publikfavorit och en ny superstjärna i NHL. Värvningen av
William Karlsson var högsta vinsten för Vegas. Alexander Ovetjkin och Patrik Laine var
de enda spelare i ligan som gjorde fler mål än Karlsson under grundserien. Med sina 43
mål gjorde 25-åringen från Märsta nio mål fler än näst bäste svensk i NHL. Fart, teknik
och speluppfattning utmärker en spelare som hade det riktigt tufft sin första tre år i
Nordamerika. Men hans ambition, envishet och vilja att träna och utvecklas har lyft
William till den absoluta världstoppen och han känns som en spelare som kan hota
Håkan Loobs gamla svenskrekord på 50 mål under en NHL-säsong."
Så här kommenterade William Karlsson till Expressen sitt pris:
– Vem hade trott det här för ett år sedan? Det har varit ett galet år och nu sitter jag med
den här. Jag känner till Guldpuckens historia och alla kända namn som vunnit priset
tidigare. Flera av dem var mina idoler när jag växte upp, säger William Karlsson.
Hur han ser tillbaka på året:
– Jag har alltid trott att jag skulle kunna göra mer än vad jag gjorde i Columbus även om
jag inte vågade hoppas på att göra 43 mål, men jag tyckte att om jag skulle få en chans
så hade jag mer inom mig. Det har varit en kul säsong även om det så klart är tufft att

förlora en final. Men Washington gjorde en jättebra finalserie och förtjänade att vinna.
Tittar jag tillbaka tycker jag att vi ändå gjorde ett jättebra jobb, säger William Karlsson.
I juryn som utser vinnaren av Guldpucken finns representanter för Svenska
Ishockeyförbundet och Expressen: Tommy Boustedt, generalsekreterare hos Svenska
Ishockeyförbundet, Rikard Grönborg, förbundskapten för Tre Kronor, Anders Larsson,
ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, Gunnar Nordström, hockeykrönikör SPORTExpressen, Magnus Nyström, hockeykrönikör SPORT-Expressen och Sanny Lindström,
hockeykrönikör SPORT-Expressen.
Av Firma Gillberg & Co skänkt hederspris att tilldelas bäste spelare i SM-slutspelet. Vid
varje hemmamatch poängsätts spelaren av särskilt utsedda jurymän. Priset har delats ut
sedan 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.
GULDHJÄLMEN
Joakim Lindström, Skellefteå AIK
Joakim Lindström, Skellefteå AIK, får Guldhjälmen 2017/2018 – och blir samtidigt
historisk.
Joakim Lindström, Skellefteå AIK, är historisk.
Han har av spelarna i SHL röstats fram som mottagare av utmärkelsen Guldhjälmen
som den mest värdefulle spelaren i ligan – och det för tredje gången. Det är unikt.
Guldhjälmen delas ut av CCM Hockey i samarbete med magasinet Hockey, som är
Svenska Ishockeyförbundets officiella tidning.
– Wow! Det här är helt fantastiskt. Jag är väldigt överraskad, glad och stolt, säger
Joakim.
Han har i vinter gjort 50 poäng i grundserien – 16 mål och 34 assists – och varit en av
lagets ledare både på och utanför isen.
Tillsammans med Oscar Möller och Pär Lindholm bildar han en av seriens bästa kedjor.
– Vi spelade ihop redan förra säsongen och har en bra personkemi mellan varandra. Vi
hittar och kompletterar varandra bra på isen, säger Joakim.
Han och hans kedjekamrater spelade också OS med Tre Kronor i februari.
– Det blev tyvärr en besvikelse. Jag tyckte att vi hade en god känsla i gruppen och
spelade ganska bra men att vi åkte ut mot Tyskland i kvartsfinalen var surt.
Om det blir spel även i VM i Danmark i vår för Joakim Lindström, vill han inte uttala sig
om nu.
– Dels ska jag ju bli uttagen och dels får jag lyssna på kroppen när slutspelet är över.
Jag vill inte spela ett VM och känna mig sliten både fysiskt och mentalt.
Om SM-slutspelet:
– Vi har en lite ovan sits i år. Vi tillhörde inte det absoluta toppskiktet i tabellen och blev
klart för slutspel ganska sent.
– För första gången på flera år har vi inget favorittryck på oss och får slå ur underläge.
Det ska bli intressant.
Joakim Lindström – som även gjort ett antal säsonger i KHL och NHL – är 34 år och har
en säsong kvar på sitt kontrakt med Skellefteå AIK.
Han tilldelades Guldhjälmen även säsongen 2013/2014 samt förra säsongen.

– Att få den här fina utmärkelsen tre gånger – fina för att det är vi spelare som är jury –
känns väldigt stort.
– Men jag vill dela äran med mina kedjekamrater och hela laget, de har stor del i det här,
säger Joakim Lindström ödmjukt.
Ingen annan spelare har alltså fått Guldhjälmen tre gånger.
Två spelare har fått den två gånger: Anders Eldebrink, Södertälje (1987–88 och 1988–
89), Håkan Loob, Färjestad (1990–91 och 1991–92) samt Peter Forsberg, MODO
(1992–93 och 1993–94).
Av 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
Rasmus Dahlin, Frölunda HC
Motiveringen till Årets Junior, Rasmus Dahlin:
"Det handlar om en smart tvåvägsback, som egentligen har allt. Bra skridskoåkare,
teknik, speluppfattning och framförallt vågar han sig på det, som också ser riktigt svårt
ut. En blivande världsback."
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
Jacob Olofsson, 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: Tomas Ros, Sportbladet, Uffe Bodin, Hockeysverige, Johan Svensson,
Expressen/MrMadhawk, Mike Helber, C More, Harald Lückner, C More, Johan
Tornberg, C More, Sonny Lundwall, ligachef hos HockeyAllsvenskan
Tommy Boustedt, generalsekreterare hos Svenska Ishockeyförbundet
Nicklas Lidström, före detta professionell ishockeyspelare, Tomas Montén, huvudcoach
för Juniorkronorna/Team 20, Jonas Gustavsson, HockeyAllsvenskan.se
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
Elias Pettersson, Växjö Lakers 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
Elias Pettersson, Växjö Lakers 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, Rikard Grönborg, Tomas Ros, Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård.
Priset delades ut första gången 2009/2010.
ÅRETS ROOKIE
Elias Pettersson, Växjö Lakers HC
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
Jonathan Dahlén, Timrå IK
Ishockeyjournalisternas Kamratförening delar varje säsong sedan 1997/1998 ut priset
Rinkens Riddare. Priset går till en framstående spelare, som dessutom visat goda
egenskaper som gentleman på och utanför isen. Priset har funnits sedan 1962/1963.
Säsongen 2017/2018 är det Jonathan Dahlén, Timrå IK som utsetts till Rinkens Riddare.
Så här lyder motiveringen:
"Han kom åter till svensk ishockey, utlånad av Vancouver Canucks. Gjorde dundersuccé
i Timrå IK och var till sist den starkast bidragande orsaken till att medelpadingarna
återigen finns i högsta ligan. Åtta utvisningsminuter på 44 grundseriematcher säger en
del om hans uppträdande på isen."
Förutom det framgångsrika spelet hos suveräna seriesegrarna i HockeyAllsvenskan
under grundserien var Jonathan Dahlén suveränt bra i avslutningen av säsongen.
Först i den allsvenska finalen mot Leksand och sedan i Direktkval i bäst av sju mot SHLlaget Karlskrona. Blekingelaget lyckades trots intensiv bevakning aldrig stoppa Dahlén.
Jonathan Dahlén är den andre spelaren från Timrå IK, som fått priset Rinkens Riddare.
Den förste var Olle Åman 1974/1975.
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
Ivan Zivlak, Östergötland
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
Emil Holmström, Stockholm Syd
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
Alexander Holtz, Stockholm Syd
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
Oskar Magnusson, Skåne
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.
2017 Huvuddomare: Johan Wedin, Skövde, linjemän: Tobias Ericson, Helsingborg, Filip
Samuelsson, Huddinge
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
William Karlsson, Vegas Golden Knights
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
Adam Larsson, Edmonton Oilers
Juryns motivering till utmärkelsen:
” 2018 års Bästemanspris går till en spelare som med sin tyngd och auktoritet håller ihop
försvaret framför mål samtidigt som han framgångsrikt deltar i det offensiva spelet. Årets
Bästemanspristagare är Adam Larsson, Edmonton.”
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
Sam Hallam, Växjö Lakers HC
Årets Coach delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening tillsammans med
resebyrån Björk & Boström sedan 1991/1992.
Tommy Sandlin, Brynäs fick de två första utmärkelserna medan Tomas "Bulan"
Berglund, också Brynäs prisades i fjol.
Efter årets säsong gick priset Årets Coach till guldcoachen Sam Hallam. Han stod i en
viss särklass efter sitt andra guld på tre år och så här lyder motiveringen till utmärkelsen:
"Fortfarande ung, seriös och metodisk i sitt arbete. han utvecklar hela tiden sina spelare
och hans ödmjukhet smittar av sig på alla. Han är i dag en vinnare och med sin långa
anställning sprider han kontinuitet i hela Växjö Lakers HC."
Sam Hallam kom till Växjö inför säsongen 2012/2013 och hans nuvarande kontrakt löper
ut först 2022.
Han ledde den här säsongen ett av SHL:s bästa och mest överlägsna lag genom
tiderna. Seriesegrare med 21 poäng tillgodo på andra laget, sedan 4-0 i matcher och 201 i mål i finalmatcherna mot Skellefteå AIK.
Mer behöver egentligen inte sägas om Årets Coach 2017/2018.
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
Kent Norberg, Timrå IK
Kent "Nubben" Norberg, Timrå IK har utsetts till Årets Ledare i svensk ishockey
säsongen 2017/2018.
Priset Årets Ledare har delats ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening sedan
säsongen 1991/1992. Numera delas priset ut i samarbete med Gunnar Svensson AB.
Percy Nilsson, Malmö IF fick det första.
Kent Norberg har som sportchef lyckats föra upp Timrå IK i SHL igen. Motiveringen för
utnämningen av Kent Norberg:
"Med relativt små medel har Kent Norberg byggt en konkurrenskraftig trupp. Han har

dessutom lyckats hundraprocentigt trots att bara jobbat 20 procent som sportchef i
Timrå IK under säsongen. Vidare lyckades han med konststycket att få Jonathan Dahlén
att spela i klubben hela säsongen, trots att hela Hockeysverige vill ha hans tjänster. Han
satsade också på Fredrik Andersson som ansvarig coach, vilket blev en dundersuccé."
Som spelare representerade Kent Norberg MoDo AIK, Skellefteå AIK och Timrå IK. Det
är i den sistnämnda han klubben han hela tiden verkat som ledare förutom en utflykt till
Frölunda.
Det är för övrigt andra gången som Kent Norberg utses till Årets Ledare i svensk
ishockey. Han blev det även säsongen 2002/2003. Ytterligare en ledare har blivit utsedd
två gånger till Årets Ledare, nämligen Lars Johansson, Skellefteå AIK.
Om Årets Ledare:
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.
Första pristagare var Percy Nilsson, Malmö IF, 1991/1992. Förra säsongens pristagare
var Peter Hermodsson, Mora IK.
HONKEN TROPHY
2017/2018 Viktor Fasth, Växjö Lakers HC
Juryns motivering till utmärkelsen:
”Viktor Fasths återkomst till Växjö Lakers från CSKA Moskva i KHL gjorde Växjös spel
ännu stabilare. Hans jämnhet imponerade hela säsongen – i SHL, Champions League
och OS. Med sina sex nollor under säsongen var han överlägsen i hela ligan.”
Målvaktslegenden Leif ”Honken” Holmqvist delar tillsammans med Mikael Fahlander,
och Ishockeyjournalisternas Kamratförening ut Honken Trophy till SHL:s bäste målvakt.
SALMING TROPHY
Lawrence Pilut, HV 71
Vilken torsdag för HV 71:s unge back, Lawrence Pilut, 23 år.
Först belönad med Salming Trophy, backlegenden Börje Salmings hederspris till bäste
svenske back i SHL:s grundserie säsongen 2017/2018.
På torsdagskvällen blev det sedan debut i det Tre Kronor som mötte Slovakien i två VMförberedande landskamper, i Norrköping och i Oskarshamn.
Utmärkelsen firar 10 år. Priset instiftades säsongen 2008/2009 i samarbete med Börje
Salming och Ishockeyjournalisternas Kamratförening. ”B-J”:s första val var Djurgårdens
Marcus Ragnarsson. Säsongen 2016/2017 hyllades Henrik Tömmernes, då i Västra
Frölunda, den gångna säsongen i Geneve-Servette i schweiziska NLA.
– Ett mycket bra val. Han tar steg varje säsong, Lawrence har sin styrka i det offensiva
spelet, men har under säsongen slipat på defensiven och framstår allt mer som en
tvåvägsback, framhåller Rikard Grönborg om säsongens Salming Trophy vinnare.
Börje Salmings motivering är denna:
– Lawrence tillhör den nya svenska backgenerationen som jag gillar starkt. Han är en i
raden i det svenska ”backundret”, med Ottawas Erik Karlsson som inspiratör och

föregångare. Jag ser verkligen fram emot att följa honom i NHL, för det blir nästa
adress, troligen redan i höst.
Lawrence Pilut toppade den interna poängligan i sitt klubblag med 38 poäng (8+30),
totalt var han främste back i hela SHL med en 13:e plats. Elias Pettersson, Växjö
Lakers, i topp med 56 poäng (24+32). Lawrence var den svenske spelare som hade
mest speltid under säsongen i SHL, 21,46 minuter. Rögles Kanadafödde back, Craig
Schira, spelade allra mest, 23,36 minuter i snitt.
– Vilken ära, att hamna på Börjes tio bästa lista de senaste tio åren är stort, verkligen
stort. Självklart har jag sett honom i aktion i filmklipp och videos. Vilket föredöme,
framhåller Lawrence Pilut.
Han är född och uppvuxen i småländska hockeyfästet Tingsryd. Fick sina första
skridskor som treåring av pappa Larry Pilut, 49 år, född i Detroit och som 1991 lockad till
Sverige och Sveg via kompisen Rob Brown. Brown flyttade till Linköping och ombads
ordna en ersättare.
Larry, smart center, gjorde succé i Sveg, något som uppmärksammades i Tingsryd. Inför
säsongen 1992/1993 landar Mike Helber på Arlanda. Därefter väntar flera års heta
duster mellan Larrys Tingsryd och Helbers Linköping i div. 2 och div.1. En stark vänskap
grundläggs, de träffas ofta och samtalsämnet är givet.
LHC, med Mike Helber som spelare, tar säsongen 1999/2000 steget upp i SHL, senare
blir Mike Helber nykomlingens stora byggmästare i den nya serien.
Larry spelar kvar i Tingsryd, har anbud från bland andra AIK, men kärleken och bygdens
genuina känsla för ishockey, håller honom kvar i Småland. Den nu avslutade säsongen
var Larry assisterande tränare i Tingsryd.
Så nog har sonen Lawrence fått ta del av hockeysnack vid köksbord och
omklädningsrum. Efter den här säsongen är Lawrence ett hett byte för NHL-lagen. Han
är inte draftad (vald) och kan välja och vraka. Intresse finns från flera, bland andra
skrällaget Vegas Golden Knights.
– NHL är förstås min stora dröm, vi får se vad som händer i sommar. Jag har alltid gillat
Detroit, och det vore häftigt att få representera min fars födelsestad, avslutar säsongens
Salming Trophyvinnare, den tionde i ordningen.
Utmärkelsen Salming Trophy går till säsongens bästa svenske back i svensk ishockey.
Priset är årligen återkommande och pristagare utses av Börje Salming, ”B.J”, i
samarbete med Mikael Fahlander och Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Salming
Trophy instiftades säsongen 2008/2009 med Marcus Ragnarsson, Djurgården som
förste pristagare. Förra säsongens pristagare var Henrik Tömmernes, Frölunda HC.
Det är insatser i grundserien som premieras.
ÅRETS FORWARD
Elias Pettersson, Växjö Lakers HC
Ishockeyjournalisternas Kamratförening delar ut priset Årets Forward tillsammans med
Mikael Fahlander sedan säsongen 2012/2013.
Junioren Elias Pettersson fick utmärkelsen i överlägsen stil efter säsongen 2017/2018.
Aldrig tidigare har det funnits en så överlägsen vinnare till priset Årets Forward.
Så här lyder motiveringen:
"Här handlar det om ett sällan skådat genombrott. En junior som i sitt fösta år i SHL slår
alla tillgängliga rekord, vinner poängligan i grundserien och slutspelet. Dessutom

nomineras han till Tre Kronors VM-trupp."
Elias Petterssons framfart under säsongen slår egentligen alla drömmar. Allt gick så fort
för honom. han utnämndes även till SM-slutspelets mest värdefulle spelare och erövrade
därmed Stefan Liv Memorial.
Om Årets Forward:
Priset delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening tillsammans med Mikael
Fahlander.
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 Oskar Lindblom, Brynäs IF.
ÅRETS SPELARE
Emma Nordin, Luleå HF
Emma Nordin, 27 år, forward i Luleå HF, har utsetts till Årets Spelare. Utmärkelsen är
svensk damishockeys främsta individuella hederspris och har delats ut sedan säsongen
2003/2004.
Priset delas ut av Ishockeyjournalisternas Kamratförening, i samarbete med Svenska
Ishockeyförbundet. I juryn ingår även Damkronornas avgående huvudcoach Leif Boork
och den nytillträdda huvudcoachen Ylva Martinsen.
Motiveringen är följande:
”Emma Nordin är en spelare som alltid levererar och höjer sitt lag oavsett omgivning.
Den här säsongen har hon varit tongivande i både sitt klubblag och i Damkronorna. Hon
tar stort ansvar över hela isen, kombinerar det hårda hemjobbet med en målfarlig
offensiv och har tydligt visat att hon håller samma höga nivå offensivt som de
tongivande importerna i SDHL. Emma Nordin är en spelare som alla vill ha i sitt lag, det
visade hon inte minst nyligen då Luleå blev svenska mästare för andra gången.”
– Vad roligt! Det är en härlig skara spelare som har fått priset tidigare så det känns
fantastiskt kul att få vara en i det gänget. När jag var yngre såg jag ju upp till sådana
som Maria Rooth, hon var en fantastisk förebild för mig, säger Emma Nordin och
fortsätter:
– Det är jättekul att folk runtikring uppskattar mig som spelare och förhoppningsvis
också hur jag verkar och upplevs som person.
Våren 2012 vann Emma Nordin sitt första SM-guld med moderklubben MODO Hockey
och för två år sedan firade hon SM-guld nummer två fast då med Luleå HF. Men den
gången tog Emma ta emot medaljen på kryckor på grund av den knäskada som gjorde
att hon fick se SM-slutspelet från sidan.
– Jag kände mig delaktig då också tack vare bra lagkamrater men man vill ju vara med
där ute på isen, få jubla med tjejerna framför hemmapubliken i ett kokande Coop

Norrbotten Arena. Därför var det speciellt att jag fick vara med och ta emot guldet på
hemmaplan nu inför vår fantastiska publik, våra härliga fans och familjen, säger Nordin.
27-åringen inledde karriären som back men sadlade om till forward för sex, sju år sedan.
Utvecklingen har visat det var ett klokt val. Den här säsongen blev Emma Nordin trea i
grundseriens poängliga på 58 poäng (27+31) strax bakom Michelle Karvinen (68 poäng)
och Lara Stalder (61 poäng).
Emma Nordin var även poängbästa svenska, totalt trea av samtliga spelare i slutspelet,
med tio poäng (6+4) på sju matcher samt var tvåa i SM-slutspelets skytteliga efter
Jennifer Wakefield.
– Det är enkelt när man får spela med så fantastiska spelare som jag gör. Jag har hittat
både glädje och motivation och känner tacksamhet mot dem som jag har fått spela med
och som har hjälpt mig att utvecklas som spelare. Jag var ingen poänggörare som back
direkt så jag har ändrat min spelstil ganska mycket, men jag kände att det var vad som
behövdes för att fortsätta utvecklas, avslutar Emma Nordin.
Den nyss tillträdda förbundskaptenen Ylva Martinsen gillar det hon har sett under
säsongen:
– Emma är i mina ögon en riktigt bra tvåvägsspelare som har tekniska färdigheter av
mycket hög nivå vilket gör att hon bidrar stort till sitt klubblags men även till
Damkronornas offensiva spel. Hon jobbar dessutom alltid hårt och lojalt i det defensiva
spelet, säger Martinsen och fortsätter:
– Emma blev även poäng- och målbäst av våra svenska spelare i såväl SDHL:s
grundserie som under SM-slutspelet. I den första SM-finalmatchen visade hon med
vilket hjärta hon spelar då hon tog kampen framför LHC:s målbur. Utan det jobbet hade
det skottet aldrig blivit mål och det visar hur komplett Emma är som spelare, tycker jag.
Hon har en teknisk förmåga av världsklass men gör även lojalt ”skitgörat” utan att få de
stora rubrikerna.
Årets Spelare (tidigare "Årets Hockeytjej") 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 årets jury ingår Damkronornas avgående förbundskapten Leif Boork och nyss tillträdda
förbundskaptenen Ylva Martinsen som representanter för Svenska Ishockeyförbundet
samt representanter från Ishockeyjournalisternas Kamratförening. Det är insatser i
SDHL:s grundserie, slutspel och OS/VM som premieras. Priset kan endast delas ut till
svenska spelare.
ÅRETS PRESSVÄRD
Adam Söderberg, Växjö Lakers HC
Efter den senaste säsongen kan konstateras att svenska mästarna Växjö Lakers
pressvärd Adam Söderberg valts till Årets Pressvärd.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Pressvärd:

"I Växjö spelar man inte bara den bästa ishockeyn numera. Där trivs också media
alldeles utmärkt med den service som bjuds. All heder med andra ord till 2017/2018 års
pressvärd i svensk elitishockey."
1992/1993 valds Lars Lindgren, Luleå HF till den förste erövraren av Årets Pressvärd. I
fjol var det mästarna HV 71:s Johan Freijd tur och i år alltså Adam Söderberg, Växjö
Lakers HC.

