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Tim Rivest
Head coach

Linus Hernström
Videocoach

LEDARTEAM A-LAG

Foto omslagsbilden: Christer Larsson       Foto ledare: Anders Andersson

Peter Berg
Målvaktstränare

Per Englund
Ass målvaktstränare

Gunilla Larsson
Sjukvårdare

Christer Hernström
Matrialare

Christer Berglund
Matrialare

Lennart Wolgast
Matrialare
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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 Erik Norman ......................... 070 - 311 57 43

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



4 • www.laget.se/forshagahockey

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

Hockeysektionen 

Vi förverkligar industriella idéer

054 - 60 24 60
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TRÄNAREN HAR ORDET
Välkomna tillbaka!

V vill välkomna er tillbaka till säsongen 2021/22. Efter 
ett år av hockey utan publik är vi nu glada att återigen 
kunna öppna upp dörrarna för publiken. 

Hjärta, fart och passion är tre värdeord som beskriver 
årets lag. Lagets jakt på framgång har visat sig både på 
och utanför isen och killarna har visat en stor hängiven-
het till arbetet som krävs för att göra detta till en fram-
gångsrik säsong. 

Denna säsongs upplaga av Forshaga IF består såväl av en 
ung återvändande kärna av spelare som av en god mix 
av veteraner och hungriga nya spelare. Säsongens lag ska 
fortsätta bygga och utvecklas från förra årets framgångs-
rika säsong. 

Vi ser fram emot att se er tillbaka 
på läktaren och tacka er för eran 
fortsatta support.

Vi ses i ishallen!

Tim Rivest 
Coach
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• Bärgning av alla fordon • Starthjälp  
• Låsöppning • Jourreparationer  
• Transporter

0552 – 411 55 
Dygnet runt DEJE – FORSHAGA

FORSHAGA RÖR
BR FRÖDIN AB

  Rolf   070 - 942 17 17 
  Johan   070 - 690 87 50

Kontor: Industrileden 10, Tfn: 054 - 87 01 27



www.laget.se/forshagahockey • 9

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  

IVi gratulerar vår Ella Henningsson 
till uttagningen och önskar henne 
lycka till i Tv pucken för Värmland
Alltid kul att se våra killar och tjejer 
lyckas i sin utveckling

ForzaFIF 
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Forshaga IF bilbingo
Spelas på Ängevi April - Oktober
Tack för att du stödjer vår verksamhet
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www.trekronorshockeyskola.se

TRE KRONORS 

 
Äntligen! Nu drar skridskoskolan igång, ett bra tillfälle för våra yngsta att prova  

på ishockey med barn i samma åldrar. Här får alla barn som vill chansen att  
upptäcka ishockeyn utan krav på några förkunskaper. Anmälan har öppnat! 

 
Vi ses! 

 

Forshaga IF 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Var? Ängevi Ishall Forshaga Storgatan 2a 
När? Söndag 3 oktober kl 10:50 
Ålder: Barn födda 2015 och yngre 
Anmälan: https://trekronorshockeyskola.se/forshagaif 
Kostnad: Prova-på 3 gånger sedan medlemskap 
Utrustning: Skridskor, Hjälm med galler och Halsskydd 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Har du frågor eller vill anmäla ditt barn, kontakta: 
 
Veronica Oldne 
Ansvarig TKS/TKH 
E-mail: veronica.oldne@hotmail.se 



 
 • 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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SLAGSMÅL när FIF tog upp 2-7 till 8-8
Grums IK - Forshaga IF 8-8 säsongen 1972-1973
Grums startade matchen bäst och hade 2-0 redan efter 2 min och 4-2 
efter första perioden. I början av andra perioden gick man ifrån till  
7-2 och trodde att matchen var avgjord men Forshaga ville annat och 
hade reducerat till 7-4 innan andra perioden var slut.
I tredje perioden tog Forshaga över helt och kvitterade till 7-7 innan 
Owe Karlsson åter gav Grums ledningen. Forshaga forcerade dom 
sista 5 minuterna och kunde kvittera till 8-8 genom ett fint skott av 
Leif Sandström och hade också bud på ett segermål.
Forshaga fick tre mål bortdömda och kanske var det orsaken till den 
stora irritation som ledde till ett storslagsmål där Grumsspelarna 
Owe och Tore Karlsson resp FIF-spelarna Lars Ståhlberg och Håkan 
Hedlund alla fick 5 min utvising.
Tränaren Rolf Augustsson var nöjd med matchen och tyckte att Tor-
björn och Leif Sandström var FIF:s bästa spelare.   
        Publik: 616    
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Vi  projekterar och 
konstruerar utrustning 
för processindustrin.

Direkt: 070- 693 76 90 www.kolboforsen.com
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Linus Carlsson  

Oscar Olsson

Gustav Griborn  Ny

MÅLVAKTER BACKAR

SPELARTRUPP
53

Adrian Jonsson      Ny Jesper Nordin (K) Oskar Skärberg

William Eriksson   Ny Viktor Berglind Ny Herman Johansson  Ny

Erik Forsberg

1

4 18

23 71 76

30

Filip Norberg

3

21 6
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FORVARDS

Wilson Johansson Ny

Heidi Fatnassi

Anton Klint

FORWARDS

Andre Fredriksson

31

33

Emil Smedberg  Linus Johnsson  Ny Filip Olsson

Viktor Sandberg    Ny Mathias Karlsson Jakob Ringsby

Linus Tjulander Ny Mikael Hedlund    Ny Andre Fredriksson

16 17 20

31 33 41

59 66 77

79

Lucas Danielsson   Ny 

85

Viktor Owesten

91

Foto spelarbilder: Anders Andersson

62

29
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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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Välkommen till vår nya butik

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

-viktigare än någonsin 

Välkommen in till oss så ser vi över din situation 

     0771 - 22 44 88
         nordea.se
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Anna Ejendal som var en av dom som var  med och startade damhockeyn i FIF   
              Foto: Ann Karlsson
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Foto: Ann Karlsson

Besök gärna vår historiksida med ca 1000 bilder

www.kul.forshagaif.se



32 • www.laget.se/forshagahockey



www.laget.se/forshagahockey • 33

Dom hade fotboll men främst ishockey som sina sporter och spe-
lade sina matcher på skolplanen vid Skivedsskolan. 
Sina främsta meriter hade man säsongen 48/49 när man kvalade 
till allsvenskan men förlorade mot Västerås och nedan laget som 
slog svenska mästarna Södertälje i Antons cup 1952.   
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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 2022 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 
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 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.



40 • www.laget.se/forshagahockey

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 
 


