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Dennis Hall
Tränare

Rikard Lindelöf    
Videocoach

LEDARTEAM A-LAG

Följ alla FIF:s ungdomslag på 
stats.swehockey.se
Gå in under regional och välj 
Värmland

Foto omslagsbilden: Ann Karlsson

Andreas Svensson
Ass tränare

Peter Berg
Målvaktstränare

Gunilla Larsson
Sjukvårdare

Elinor Larsson
Fysioterapeut/Massör
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Postadress.......Box 38, 667 21 Forshaga
Besöksadress ..Storgatan 2B, 667 30 Forshaga
E-post ..............info@forshagaif.se
Telefon ............054 - 87 00 33

Hockeysektionen
Ungdomsansvarig Mattias Lanäs ........................ 073 - 375 94 15
Kansli Roger Häggstad ..................... 054 - 87 00 33 
 

Matcharrangemang 
Entré Robert Perman ...................... 072 - 700 91 40 
Cafeteria Lennart Wolgast ................... 070 - 296 10 17
Hockeyskolan Andreas Svensson ................ 070 - 510 39 96

Allmänhetens åkning  
Måndag, Tisdag med klubba 15.00 - 16.10
Onsdagar utan klubba 15.00 - 15.50
Lördagar  utan klubba varierande tider, se info:
 www.forshagaif.se

Stöd FIF, bli medlem ...........Pg 12 17 81-9
Pris...............150 kr/pers  ........................300 kr/familj

Följ oss på:
Facebook  ........ www.facebook.com/forshagahockey
Twitter  ........... twitter.com/hockeyFif
Hemsidan  ...... laget.se/forshagahockey

FIF HOCKEY
KONTAKTER
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“HELA PARKEN
GUNGAR”
14 AUGUSTI!

AWLTYF
STOWER

Reunion
14/8 2021

Planeringen är i full gång och 
vi ser verkligen fram emot en 
kanonkväll i nostalgins tecken. 

Varmt välkomna!

TACK !!
Vi i Forshaga IF tackar alla  
sponsorer och enskilda  
bidragsgivare för allt stöd 
och hjälp vi fått och får 
under säsongen 

Hockeysektionen 
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TRÄNAREN HAR ORDET
Hej alla hockeyvänner !! 

Vi är igång med en ny men annorlunda säsong med tanke på 
allt som sker i världen med pandemier osv

Årets upplaga av Forshaga IF är ett ungt och drivet lag som 
verkligen vill någonting med sin ishockey.

Det kommer krävas ett stort tålamod och hårt arbete innan 
allt faller på plats.

Det som ni publik kan förvänta er är ett lag som tävlar och 
verkligen gör sitt bästa. 
Hoppas ni kommer och stöder oss på resan

Väl mött !!

Dennis Hall, Tränare 

 Seriens  tränare samlade på upptaktsträffen i Kumla
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• Bärgning av alla fordon • Starthjälp  
• Låsöppning • Jourreparationer  
• Transporter

0552 – 411 55 
Dygnet runt DEJE – FORSHAGA
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Forshaga IF Veterangrupp
Vi är ca 10 gamla FIF:are träffas en gång i kvartalet för att 
uppdatera Forshaga IF:s historia.

I klubbstugan är nu en "Veteranhörna" i ordningsställd med en 
dator där du kan titta på gamla lagbilder, tidningsutklipp, 
statistik. Finns även en del klippböcker.

Finns även en del bilder och tidningsutklipp från Skiveds IF:s 
historia för klubben som fanns mellan 1939 - 1963.

En anslagstavla kommer sättas upp i ishallen där gamla bilder 
kommer sättas upp 
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Deje Rörtjänst AB
Industriv. 10, 669 31 DEJE  

Gör som Eiliot och heja på FIF
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Forshaga IF bilbingo
Spelas på Ängevi April - Oktober

Tack för att du stödjer vår verksamhet
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riktar sig till alla barn födda 2014 och yngre

Vi välkomnar givitvis också äldre barn som vill lära sig  åka skridskor 
och ha kul på isen !!
Fokus är lek och att få barnen att tycka att skridskoåkning är roligt.
För deltagande krävs ingen förkunskap utan alla deltar efter egen för-
måga. Isen delas in i två halvor där den ena sidan innefattar stöd 
av förälder eller redskap. Den andra sidan är för dom som kommit
lite längre i sin åkning och inte behöver hjälp av förälder eller balans-
hjälpmedel. 

Förutom skridskor krävs hjälm med galler och halsskydd.
Vi har normalt utrustning till lån i samarbete med Fritidsbanken, men 
pga Corona avvaktar vi det i år och hänvisar till Fritidsbanken. Pga 
Coronan är deltagandet också begränsat till en medföljande per barn på 
isen. Ingen tillåts förutom det i ishallen, vare sig på läktaren eller vid 
båsen tills vidare. Även förälder på is måste använda hjälm.

Det är gratis att prova på första gångerna och man kan börja när 
man vill under säsongen. Endast medlemsskap i Forshaga IF krävs. Till 
er föräldrar  - ni får gärna vara med som ledare. Tidigare skridsko/hock-
eykunskaper är inget måste.

Tre Kronors skridskoskola genomförs på söndagar mellan 10.20 - 11.20

För att delta i hockeyskolan skall du
vara medlem i föreningen 

Enskild medlem 150 kr
Familjekort  300 kr

Avgiften säts in på pg 12 17 81 - 9
Ange namn på inbetalningen



 
 • Datorer • Nätverk
 • Servrar • Skrivare

Installation av bredband • Hjälp med spam & virus
Applikationsprogrammering

Service på plats hos Er eller i vår verkstad

Företag & Privatpersoner
www.varmlandsit.se

0552-211 50

Listhyvleri • Byggmaterial
                             Dömlevägen 4, 669 91 Deje,  

Butik 0552–101 63, Kontor 0552-103 50 
www.dejetra.se
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Försäljning av:
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Vår verksamhet
- Medlemsstidningen VISaren helt tryckt i färg kommer ut 4 ggr/år
- Vi arrangerar ca 40 idrottscafèer i Värmland

Medlemsavgiften 200 kr sätts in på bankgiro 836-7674
Skicka dina uppgifter till visaren@varmland.rf.se och ange
pnr,namn, adress, telefon,mailadress            hemsida: www.vihs.se 
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NY BOK MED ULF STERNER
"Före sin tid - Den ofiltrerade sanningen"

Välkommen att förhandsbeställa min SIGNERADE biografi.

Spännande och rafflande och roliga historier innan, under och efter min 
karrär.

"Vrångskallen Ulf Sterner från Dejefors, Värmland; en av svensk ishockeys 
allra största och mest gudabenådade hockeyspelare genom alla tider berättar 
i biografin ”Ulf Sterner – före sin tid. 
Den ofiltrerade sanningen” om hur han tog sig från ”dårbingen” 
(hockeyrinken i Deje) till Madison Square Garden i New York." 

Boken som utkommer i mitten på november 
beställes på www.biografier.store PRIS: 298 KR
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Linus Carlsson Ny

Filip Norberg   Ny  

David Kihlberg  Ny

MÅLVAKTER

BACKAR

SPELARTRUPP

767164

5330

23

214

Anton Brandhammar  Ny Jesper Nordin (K) Oskar Skärberg

Oscar Olsson   Ny David Lennartsson Adrian Olsson   Ny

David Söderberg Erik Forsberg  Ny 

1

3 6
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FORVARDS

Oliver Kandergård    

Filip Olsson  Ny   

Viktor Lennartsson Ny  

FORWARDS

Viktor Owesten Ny          

31

91

797766

5929

25201710

33

33

Emil Smedberg  Ny Daniel Kyrk Ny Oscar Jemail

Heidi Fatnassi Mathias Karlsson Ny Anton Klint

J Englund-Källström Ny Villiam Johannesson Andre Fredriksson

62
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Vi förverkligar industriella idèer

Tfn 054 - 60 24 60

Nu startar vi upp årets säsong för Tre Kronors Hockeyskola som riktar sig 
primärt till barn födda 2013 men även yngre och äldre får plats

I fokus står leken med målsättning att få barnen att skridskoåkning  och 
att spela hockey är kul.
Träningen varieras i olika stationer med smålagsspel, skridskoteknik, 
klubbteknik samt islekar.  Utrustning finns att hyra för 200 kr/säsong  

Träningen genomförs på onsdagar 16.30- 17.30 och lördagar 9.40-10.40, 
men håll koll i appen Istiden för aktuella tider.
Välkomna!

För mer information kontakta Veronica Oldne : 
Telefon:  070- 247 90 57 
Mail:    veronica.oldne@fryksdalenssparbank.se
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Sök upp “50/50-lotter för Forshaga IF” på Facebook 

1. Skriv i kommentarsfältet hur många lotter du vill ha 

2. Swisha till 076-846 69 26. Pris 20 kr/st

3. Du får en bild på dina lotter i kommentarsfältet 

4. Vinner du blir du uppringd

Du kan välja att köpa för aktuell månad 
eller prenumerera månadsvis. 

Lycka till och tack för ditt stöd!

SÅ HÄR KÖPER DU DIN 50/50-LOTT
TILL FORSHAGA IF:S MÅNADSLOTTERI!

50/5050/5050/50
MÅNADSLOTTERIMÅNADSLOTTERIMÅNADSLOTTERI
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Foto: Ann Karlsson

Besök gärna vår historiksida med ca 1000 bilder

www.kul.forshagaif.se
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Välkommen till vår nya butik

FORSHAGA FÄRG
Storgatan 43 , Forshaga, tfn 054 - 87 01 89, öppet mån-fre 9-18, Lör 10-14

Foto: Ann Karlsson
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Forshaga IF damlag
Redan 2014 startade hockeymammorna Anna Ejendal, Ann Klarsson 
och  Linn Malmer Forshaga IF Dam. Med enbart sporadiska istider och 
utan tränare gick det trögt med värvningarna i början. Kärntruppen fick 
dock en rejäl påfyllning hösten 2019 när laget både fick en stående 
istid i veckan och kompetenta tränare i Mattias Fransson och Claes 
Hagenmarck. På målvaktssidan ger Botte Eriksson god stöttning. 

Nära 30 spelande damer i en ålder mellan 20-60 år kommer inte bara 
från Forshaga/Deje utan även från Karlstad, Grums och till och med 
Åmål till Ängevi varje onsdag. Sportsligt sett är spridningen lika stor, 
några har spelat hockey, bandy eller innebandy tidigare. Andra har 
bara rätt inställning. 

Våren 2020 spelade laget sin första match mot Eskilstuna Linden Dam. 
Forshaga IF´s första dammatch i historien slutade med en skön 
bortavinst! Målet är att möta fler damlag framöver och i april 2021 ska 
Forshaga IF Dam på sin första cup. 

Hockey är en rolig form av motion och i detta lag får alla utbyte trots 
åldersskillnader och olika förkunskaper. Laget är ett bevis på att det 
aldrig är för sent att leva sin dröm! 

Övre raden fr v: Jenny Haglund, Anna Höjd, Maria Sundqvist, Astrid Karlsson, Anna 
Ejendal, Kristina Högberg, Charlotta Karlsson, Ann Karlsson, Elin Brask
Nedre raden fr v: Linn Malmèn, Malene Malmström, Jennie Jonsen, Ylva Nord, Elsa 
Noren, Jeanette Kjörstad, Tina Klng Westerlind, Louise Ågren Tejmar, Malin Hedlund 

Redan 2014 startade hockeymammorna Anna Ejendal, Ann Karlsson och  Linn 
Malmèm Forshaga IF Dam. Med enbart sporadiska istider och utan tränare gick 
det trögt med värvningarna i början. Kärntruppen fick dock en rejäl påfyllning 
hösten 2019 när laget både fick en stående istid i veckan och kompetenta tränare 
i Mathias Fransson och Claes Hagenmarck. På målvaktssidan ger Botte Eriksson 
god stöttning. 
Nära 30 spelande damer i en ålder mellan 20-60 år kommer inte bara från 
Forshaga/Deje utan även från Karlstad, Grums och till och med Åmål till 
Ängevi varje onsdag. Sportsligt sett är spridningen lika stor, några har spelat 
hockey, bandy eller innebandy tidigare. Andra har bara rätt inställning. 
 
Våren 2020 spelade laget sin första match mot Eskilstuna Linden Dam. Forshaga 
IF´s första dammatch i historien slutade med en skön bortavinst! Målet är att 
möta fler damlag framöver och i april 2021 ska Forshaga IF Dam på sin första 
cup. 
 
Hockey är en rolig form av motion och i detta lag får alla utbyte trots ålders-
skillnader och olika förkunskaper. Laget är ett bevis på att det aldrig är för sent 

Övre raden fr v: Jenny Haglund, Anna Höjd, Maria Sundqvist, Astrid Karlsson, 
Anna Ejendal, Kristina Högberg, Charlotta Karlsson, Ann Karlsson, Elin Brask 
Nedre raden fr v: Linn Malmèn, Malene Malmström, Jennie Jensen, Ylva Nord, 
Elsa Noren, Jeanette Kjörsträd, Tina Kling Westerlind, Louise Ågren Tejmar, 
Malin Hedlund 
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Gyllene tillfälle – Tanka på OKQ8
Nu har vi blivit erbjudna ett avtal med OKQ8 i Forshaga och övriga OK 
Värmlandstationer.

Vi får ”Tanka för Laget” vilket innebär att vi tankar 5 ggr på ex OKQ8 i Forshaga.  Gå in i 
butiken efter tankning (om korttankning - ta med kvittot in) så stämplar de ett kort som 
ni får 1:a gången ni är där som ni sedan förvarar personligen, vid kassatankning löser ni 
det i kassa. När kortet är fullstämplat så lämnas det in på OKQ8 i Forshaga och ni får ett 
nytt. (Föreningens fullständiga namn måste skrivas på kortet)

Föreningen får 25:-/ kort som är inlämnat, så kan vi få in 1000 st under 1 år  innebär det 
25 000:- till föreningen.
Kom igen nu och börja tanka så gynnar det vår förening, samhälle och lokala mack, tänk 
på att övrig släkt, vänner och familj också kan ha ett kort som de kan tanka på.

Vill ni skaffa tankkort på OKQ8 så hjälper de mer än gärna till och förklarar det i butiken 
hur man gör.

Så tänk ”Lokal Lojal” så kör vi igång nu.
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PRISSKÅP NISSE NILSSON
På lärcenter i Forshaga finns ett permanent prisskåp med Forshaga 
IF:s världsstjärna i ishockey Nisse Nilsson .

INDUVIDUELLA MERITER OCH UTMÄRKELSER
NWT:s Guldmärke  1957   Guldskridskon     1957/1958
VM-guld    1957      Kabompokalen      1958 
Vinnare skytteligan serien  59/60       Utsedd till bästa forvard OS 1960
VM guld    1962   Vinnare skytteligan VM  1962
Vinnare skytteligan serien 61/62   Guldpucken      1966
Carl-Axel pokalen      1966     ”Rinkens riddare”      1969
SM guld med Leksands IF 1969    Stor Grabb nr 49
Invald i IInternationelaa Hockeyförbundets  ”Hall of Fame”      2002 
Invald i Svenska Hockeyförb ”Hall of Fame”         2012 

Gör gärna ett besök och ta en fika i lärcenters cafeteria

Öppet måndag - fredag kl 08.00 - 16.00 
 


