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Ishockey
Ungdomsishockeyns dag med ”Ungdomsakademicupen 2011” – en heldag för nästa
generation ishockeytalanger.
Forshagas legendarer Nisse Nilsson och Ulf Sterner blandade sig med unga framtidslöften.
”Dubbel-Nisse” Nilsson avlossade den första pucken och därmed invigde den dubble
världsmästaren skottrampen.
”Ungdomsakademicupen 2011” var den röda tråden och pågick från tidig morgon till sen
eftermiddag. Finalmatchen blev en ren Linköpingsuppgörelse. Det blå laget slog det vita
med 3–2.
• Beskriv cupen?
– Den är unik och spelades enligt halvplansmodellen. Forshaga IF fick uppdraget att
arrangera genom att vi deltar i projektet Svenska ishockeyförbundets ungdomsakademi som
en av 36 föreningar. Avsikten är att spela på halvplan högre upp i åldrarna som en del i
spelarutvecklingsstrategin för att utöka intensiteten, aktiviteten och delaktigheten oavsett
nivå.
Det säger exproffset och numera expertkommentatorn Magnus Arvedson som tränar P11laget.
Bland Forshagas ungdomsledare hittar vi flera meriterade spelare. Förebilder är i alla
avseenden bra. Peter Ottosson och Peter Nordström tränar P98-laget och ”X-et” Eriksson
har samma uppgift med P01-laget.
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Ungdomsverksamheten blommar i Forshaga IF.
– Om vi räknar in de som är med i Tre Kronors hockeyskola och Tre Kronors skridskoskola
”På Lek” ligger vi runt trehundra ungdomar, säger Stefan Owesten.
Han konstaterar att ungdomar från norra Skåre, Ulvsby, Kil och så lång bort som Filipstad
anslutit sig.
• Det måste vara glädjande?
– Det är klart och det är ett bevis för att den ungdomsverksamhet Forshaga IF bedriver går
hem bland unga och deras föräldrar. Det finns alltid två sidor. Äventyrar vår popularitet
andra klubbars tävlingsverksamhet är det mindre bra. För vi vill själva ut och spela matcher.
Ishockeyn lever upp i Forshaga och det får legendaren Ulf Sterner att tala om en
nytändning på det klassiska ishockeybruket.
– Det har hänt något på sista tiden...
Vad är på gång?
VF-sporten bollar frågan vidare till klubbens nye ordförande Jörgen Nilsson.
– Det finns en stor potential i Forshaga IF. Klubben ligger redan nu på många områden i
framkant och har en bra organisation.
Nilsson är en visionär med en rad framtidsperspektiv.
– Jag kan tänka mig ett gym, en restaurang och allaktivitetsutrymmen som fler än
ishockeyn ska kunna ta del av.
Dalkarlen Jörgen Nilsson påpekar att han står i färd att bege sig till Deje och titta på en
oanvänd ishockeyrink.
– Den behöver vi här, en familjerink helt enkelt.
Skottrampen är invigd och Nisse Nilsson sade sedan han skickat iväg pucken: ”Vad hette
den här sporten?”
Ulf Sterner avlossade ett dragskott av gammal god kaliber – han kan än.
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– Nu går det att ”året runt träna” för våra ungdomar. Speciellt bra tycker jag det är att
underlaget är anpassat så att målvakten kan ha skridskor på sig, säger Stefan Owesten som
samtidigt ger en vokabulär hyllning till alla som bidragit till att förverkliga drömmen om en
skottramp.
Det var trångt om utrymmet i lokalen där vi bland andra såg Stanley cup-mästaren Kjell
Dahlin och Janne Ingman. De kunde röra sig obehindrat. Ishockey är som bekant färskvara.
Rune Nilsson
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