
Sveriges Team 16 spelar en 4-
nationersturnering i Stiga Arena, 
Tranås 12-14 februari 
 
Sveriges Team 16 har börjat tävlingssäsongen 2015/2016 på bästa sätt med tre raka 
segrar mot Finland i december, 5-1, 4-0, 0ch 3-1 skrevs segersifforna till. 
Magnus Hävelid, Linköping, är huvudcoach för Team 16. 
Vad säger du om inledningen på säsongen? 
– Vi har fått en riktigt bra start på landslagssäsongen då vi vann mot Finland tre 
gånger Norrtälje i december. Bättre start än så kan vi inte få, säger Magnus Hävelid. 
Vad är du mest nöjd med i de tre landskamperna mot Finland? 
– Jag är framförallt nöjd med hur snabbt spelarna tog till sig landslaget spelidé, där vi 
spelade med högt pucktempo, variationsrikt och kom till många avslut i 90-ytan. Vi 
sköt cirka 40 skott per match och visade stor dominans i spelet med puck. Jag är 
även riktigt nöjd med att vi kunde vara intensiva i vårt presspel i alla tre matcherna. 
Spelarna visade härlig attityd och tog till sig "alla alltid"-uppgifterna på ett föredömligt 
sätt. Utmaningen för oss som grupp blir att följa upp det igen nu i Tranås. Vi har som 
mål att våra prestationer ska bli lite bättre för varje match vi spelar, oavsett hur 
många spelare som växlas in och ut, säger Magnus Hävelid. 
I segermatcherna mot Finland fanns framträdande spelare från TV-pucken med i 
laget. Lucas Jägbring, MODO Hockey, utsågs till TV-puckens bäste målvakt, Rasmus 
Dahlin, Frölunda HC, utsågs till TV-puckens bäste back, Lukas Wernblom, MODO 
Hockey, utsågs till TV-puckens bäste forward, och backen Adam Bokvist, Brynäs IF, 
utsågs till TV-puckens mest värdefulle spelare. 
Finns de spelarna även med Sveriges trupp till Tranåsturneringen? 
– Rasmus Dahlin, Adam Bokvist och Lukas Wernblom finns med i truppen till Tranås. 
Lucas finns inte med i och med att vi har valt att testa två nya målvakter till Norrtälje. 
Vi kommer att testa cirka 14 nya spelare till Tranås. Det finns så många skickliga 
spelare födda 2000 som är värda chansen att få dra på sig landslagströjan och det är 
nu de ska få den möjligheten, säger Magnus Hävelid.  
Vad har du för förhoppningar med Sverige i 4-nationersturneringen i Tranås? 
– Våra förhoppningar är stora. Svenska landslag vill vinna alla turneringar vi deltar i 
och den attityden vill vi även ska forma vårt yngsta landslag direkt från början. Det 
ska även bli roligt att för första gången med årskullen få spela och mäta vår 
skicklighet mot Tjeckien och Ryssland. Jag hoppas självklart att vi kan upprepa den 
rörlighet och spelglädje vi visade i tidigare matcher mot Finland. Vi kommer att arbeta 
vidare med att utveckla vår spelidé och identitet som grupp. När vi dessutom spelar 
på hemmaplan så vill vi självklart visa upp svensk ishockey från vår bästa sida. Jag 
hoppas många föräldrar, släktingar, tränare med flera kommer och supportar sina 
spelare och passar på att få en bild av våra motståndare också. Efter många 
säsonger som SHL tränare är jag själv mycket imponerad av skickligheten dessa 
unga spelare besitter. Jag vill passa på att berömma alla ungdomstränare, 
hockeykonsulenter, TV-pucktränare med flera som arbetar i det tysta med att utbilda 
och påverka nästa generation SHL/Tre Kronorspelare. Jag tycker framtiden ser 
mycket ljus ut, säger Magnus Hävelid. 
Team 16 har så här långt också innehållit några söner till gamla hockeyhjältar. Lukas 
Wernblom, Dennis Finn Olsson, Markus Karlberg och Simon Kjellberg är söner till 
Magnus Wernblom, Jonas Finn Olsson, Mikael Karlberg och Patric Kjellberg. 


