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En utskrift från nwt.se.

En späckad dag i hockeyns
tecken
ISHOCKEY: Ungdomshockeyns dag
Ungdomsakademicup för U11-lag, invigning av den nya skottrampen, kända
hockeyprofiler, puckcurling och uppvisning av de yngre förmågorna var några
av de punkter som bockades av på Forshagas hockeydag.
– Det här är riktigt kul det, säger den legendariska och numera 75-åriga
hockeyprofilen Nisse Nilsson.
Strax efter klockan åtta på morgonen drog cupen för 11-åringar igång. Därefter var det
full aktivitet i Ängevi ishall i nästan ett halvt dygn fram tills att allmänhetens åkning
stängde på kvällen.
En av dagens stora höjdpunkter var invigningen av den nya skottrampen, en satsning
som kostat runt 400 000 kronor.
Rampen, som är inomhus på baksidan av ishallen, möjliggör skotträning året runt. Det
är också meningen att det ska bli en träningsplats för målvakterna som kan använda sin
vanliga utrustning på den plast-is som finns som underlag.

”Nisse är nummer ett”
Inviga den nya rampen fick självfallet den lokala legendaren Nisse Nilsson göra.
– Jag är äldst vet du, det är därför, föreslår Nisse som förklaring, men Uffe Sterner, som
var näst ut att skjuta, hade en helt annan teori:
– Det är Nisse som är nummer ett här!
Båda två tror att den nya rampen är ett framgångsrecept.
– Förr fick man stå och skjuta 1 000 skott utomhus mot garageporten, men det gav
resultat. Det här är ju ungefär samma grej, skrattar Sterner, och Nisse fyller glatt i:
– Ja, något sånt här fanns inte på min tid. Då var det öppen himmel och tio centimeter
blötsnö som gällde.
Varken Nisse eller Uffe lyckades göra mål på sina invigningsskott. I vägen stod nämligen
Forshagamålvakten Samuel Nielsen, som konstaterar att tjusningen med att stå i mål är
att just rädda.
Vad tycker du om rampen då?
– Den verkar bra, jag tror att jag kommer att vara mycket här, säger 11-åringen, som
förutom invigningen även deltog i den cup som pågick under dagen.

Linköping segrare
Det var en unik turnering för U11-lag som spelades enligt halvplansmodellen.
Anledningen till genomförandet var klubbens delaktighet i det projekt som 36 svenska
klubbar deltar i.
Det går under namnet ”Svenska Ishockeyförbundets Ungdomsakademi” och
intentionerna är att spela på mindre planer högre upp i åldrarna för att öka intensitet
och delaktighet.
– Det viktiga är att barnen har kul, och det har de när de får delta mer, slår cupansvariga
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Stefan Owesten fast.
De lag som deltog i Ungdomsakademicupen var Forshaga, Färjestad, Mora, Linköping
och Borås. Bäst gick det för Linköping, då klubbens båda lag tog sig till final.
De båda Värmlandslagen möttes i bronsmatchen. Väl där drog FBK det längsta strået
med 3–2.
Jenny Högkvist
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