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MODO HOCKEY HAR FYLLT 100 ÅR
Säsongen 20/21 har varit ett av de osäkraste och svåraste i föreningens historia.  På grund av covid-19 
avslutades säsongen 19/20 med nerdragen rullgardin precis innan vi äntligen skulle få slåss för det 
som vi så strävsamt arbetar för, ett avancemang till SHL. Den dramatiska avslutningen följdes av att vi 
sedan tappade viktiga delar av både ledarstaben och spelartruppen trots att längre avtal skrivits i syfte 
att få kontinuitet i verksamheten. Det i kombination med all osäkerhet som kom med coronaepidemin 
gjorde att vi kanske knöt näven för hårt och blev något kortsiktiga i vår iver att inte låta de dåliga 
förutsättningarna komma i vägen för vår dröm om att avancera till SHL. Rekryteringar av både tränare 
och spelar genomfördes med hög ambition för att återigen sikta mot SHL. 

Resultatet av satsningen har vi sett under säsongen och det blev direkt från start en jobbig säsong för 
spelare, ledare, samarbetspartners och supportrar. Alla som håller MoDo varmt om hjärtat har nog känt 
frustrationen växa allt eftersom resultaten uteblev samt att de åtgärder och förändringar som genomfördes 
inte ledde till några verkliga förbättringar. Det är viktigt att ta lärdom och gå vidare med nödvändiga 
förändringar utan att för den skull leta individuella syndabockar att lägga skulden på. Vi kan garantera att 
alla som jobbade i MoDo under säsongen har gjort sitt yttersta för att få till en vändning och för att förbättra 
lagets prestation. 

Största lärdomen framåt är att laget tålmodigt ska byggas i samarbete mellan en sportchef och en tränare 
som i samsyn och tillit rekryterar och formar spelartruppen utifrån en spelidé som alla ledare känner till och 
accepterar. Därför är det glädjande att uppdraget för att genomföra lagbygget och leda Modos sportsliga 
framtid nu lotsas av två MoDoiter som känner varandra och verkligen vill jobba med varandra. MoDos nya 
sportchef Henrik Gradin och MoDos nya huvudtränare Mattias Karlin har rekryterats för att tillsammans med 
övriga ledare bygga laget och forma föreningen. Det viktiga för alla MoDoiter runt om i landet är att vi inte 
förväntar oss kortsiktig framgång, utan i stället tålmodigt stöttar vår nya sportsliga ledning. Då kan vi över tid 
utvecklas till den förening vi vill vara, en förening som med full kraft strävar mot att återskapa sin identitet 
som hemvävd elitklubb och talangfabrik. 
 
Glädjande för föreningen är att damerna tog ordentliga kliv i rätt riktning. Från att behöva kvala sig kvar 
19/20 så överraskade vi positivt i årets SDHL och tog oss till kvartsfinal. Damernas verksamhet fick även 
under året bättre förutsättningar med nytt omklädningsrum och bättrade förutsättningar för fysträningen. 
Inför kommande säsong tänker vi fortsätta att öka satsningen på damernas verksamhet med utökad budget 

för damerna samt att vi aktivare ska jobba för att få mer intresse till damhockeyn och mer publik på 
matcherna.   

 
Avslutningsvis så har MoDo fyllt 100 år. Vi är så tacksamma för att föreningens 100 års – dag, 
trots Coronarestriktioner, blev så lyckad tack vare alla fantastiska supportrar och ideella 
medarbetare. MODO Hockeys har planerat för att fira 100 år med tillsammans med våra 
supportrar genom flera olika aktiviteter som tyvärr har ställts in på grund av Corona. Men 
nu hoppas vi att smittspridningen minskas och att restriktionerna lättar så att vi på riktigt 
får fira 100 år med publik i vinter. I MoDo har det under 100 år byggts upp en hockeykultur 
där bygden kommit att bli en rotad del av MoDo Hockey. Engagemanget från supportrar och 

sponsorer, i med- och motgång, är någonting unikt. Vi hämtar kraft ur historien. Där finner vi 
vår identitet. Vi samlar gedigen hockeykunskap från orten. Där bygger vi stabilitet och 

långsiktighet. Beskrivet med de ledord som används inom MoDo Hockey 
Support; Stolt, Enögd, strävar vi tillsammans in i framtiden, i med och 

motgång.

Ulf Strinnholm-Lidfalk
Ordförande, MODO Hockey



3

Ett mycket speciellt räkenskapsår i MODO Hockeys historia har kommit till sitt slut. När vi i mars 2020 
vann den första Hockeyallsvenska finalen kunde vi nog inte ana hur de närmaste 12 månaderna skulle se 
ut. Att vi nu genomfört en hel säsong utan vår kära publik känns helt surrealistiskt. Jag vill passa på att 
tacka all personal, ideella, supportrar, medlemmar och sponsorer som varit mycket tillmötesgående för 
förändringar under säsongen och som gjort den möjlig att genomföra.

Vi har under denna säsong levt med kort framförhållning i många frågor, vi har följt presskonferenser, 
statistik, förbundsprotokoll och föreskrifter. Det har varit en ständig jakt på information och beslut som direkt 
eller indirekt påverkat vår verksamhet. Vi hade under hösten starka indikationer på att vi skulle kunna återfå 
publik i begränsad skala, eventuellt upp mot 50 % av arenakapaciteten. Med facit i hand sköljde den andra 
vågen av pandemin genom Sverige vilket gjorde att vi fick ännu mer begränsningar i verksamhetsprotokollen.
Organisatoriskt har detta år varit mycket utmanande men samtidigt lärorikt. Vi har under lång tid delvis har 
jobbat hemifrån, delvis på plats och de flesta har varit permitterade i olika grad. Digitaliseringen internt har 
utvecklats och vi har under året gått över helt till Microsoft M365 som lösning med många digitala möten i 
Teams. 

Vi hade också inför säsongen planerat ett stort och långt firande av MODO Hockeys 100-årsjubileum, detta fick 
minskas ner till en hyllad jubileumssändning och ett rejält fyrverkeri som noterades över hela Örnsköldsvik. Ett 
extra tack till Lumberjacks, MTS och JS Companies som såg till att hela kajområdet lystes upp i rött, vitt och 
grönt under kvällen. Vi lovar att återuppta firandet så snart vi får ha er alla på plats i arenan igen. 

Ekonomiskt startade vi räkenskapsåret med en god likviditet och en stark balansräkning med 10,7 mkr i 
eget kapital. Detta i kombination med god försäljning av säsongskort och partnerskap gjorde att vi startade 
säsongen med bra säkerhetsmarginaler i vår likviditet. Vi har under året arbetat aktivt med att spara pengar i 
verksamheten samt använda oss av de statliga stödåtgärder som varit tillgängliga. För oss har korttidsarbetet 
inneburit besparingar i en verksamhet som i stort gått på tomgång, inte minst gällande restaurang och event. 
Inom den sportsliga organisationen har nedstängningen av seriespel för J20, J18 och Damjunior bidragit med 
kraftigt minskade kostnader för resor och material. 

Vidare har vi erhållit stöd från staten via Riksidrottsförbundet, såväl för slutspelet 2019/2020 samt 
första halvan av säsongen 2020/2021. Detta har inneburit att vi fått teckning för ca 40 % av de förlorade 
publikintäkterna för perioden september till december 2020. Vi har sist men inte minst fått gåvor i 
form av soffbiljetter och Swischkampanjer motsvarande 3,4 mkr. Jag vill rikta ett stort tack till alla 
er som bidragit till att vi klarat denna säsong!

När vi summerar räkenskapsåret gör vi en vinst i koncernen motsvarande 2,6 mkr och vårt 
eget kapital är nu uppe i 13,4 mkr. Vinsten består främst i att vi fått extraordinära intäkter på 
5,3 mkr som egentligen tillhör räkenskapsåret 2019/2020 samt gåvor från privatpersoner 
och företag motsvarande 3,4 mkr. Verksamheten i sig har gått med förlust motsvarande -6,1 
mkr om man räknar bort gåvor och extraordinära intäkter.

Inför nästa säsong så arbetar vi hårt för att få tillbaka publiken och att publiken ska få 
en ännu bättre arenaupplevelse. Inför kommande säsong så kommer en ny mediakub med 
tillhörande LED-band att installeras som ska bidra till detta. Vi ser fram emot säsongen 
2021/2022 med framtidstro och tillförsikt där vi hoppas få se alla på plats i Fjällräven 
Center igen.

Johan Widebro 
VD, MODO Hockey

ETT MYCKET SPECIELLT RÄKENSKAPSÅR
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LÅT OSS BLICKA FRAMÅT
Eftersom jag precis börjat min tjänst här på MODO Hockey så vill jag börja med att hylla våra 
fans samt våra partners som slutit upp så starkt bakom klubben trots de märkliga tider som 
rått med begynnande pandemi samt en turbulent säsong för herrarna men betydligt ljusare 
för damerna.

LÅT OSS DÅ ISTÄLLET BLICKA FRAMÅT:
Vi får efter ett mycket konstigt och märkligt år vad det gäller Covid-19 förhoppningsvis tillbaka 
en normalare situation säsongen 2021-2022 vad det gäller publik samt matcher för våra lag i 
föreningen.

Herrlaget har haft en turbulent säsong bakom sig med hög spelare/ledare omsättning samtidigt 
som det sportsliga resultatet inte blev som målsättningen var. 
Framåt så vill vi bygga en stabil grund med spelare som vill spela och verka i föreningen där den 
sportsliga målsättningen skall vara att varje säsong tävla om att nå SHL genom att bli ett stabilt 
slutspels lag.

Damerna har gjort en mycket bra och stabil insats i SDHL med en 6:e plats i grundserien samt 
att man gav HV71 en tuff match serie i kvartsfinalen men där man till slut fick ge sig. Det är med 
stor tillförsikt vi blickar mot nästa säsong där våran redan unga trupp fått mer erfarenhet samt 
rutin för att ta ytterligare steg i SDHL.

När det gäller våra juniorer J20, J18, J16 samt Dam Jun så har det blivit allt annat än en normal 
säsong. Serierna pausades i November och det är extremt olyckligt för dessa spelare. Samtliga 
spelare och ledare har gjort ett otroligt jobb och varit kreativa för att bedriva träning på så hög 
nivå som det gått och förhoppningarna är att vi skall ha nytta av det när vi går in i nästa säsong.
Jag hoppas att vi alla ses i Fjällräven Center till hösten och kan fortsätta våran resa mot toppen.

Henrik Gradin
Sportchef, MODO Hockey
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Säsongen som gick kommer alla att komma ihåg, kanske inte på grund av de sportsliga 
resultaten eller den individuella utvecklingen utan mest för att vi genomfört en ishockeysäsong 
under en världspandemi. Vi ska först och främst rikta ett stort tack till alla som tagit fram de 
riktlinjer vi har levt efter men jag vill även rikta en stor, varm och hjärtlig hälsning i till alla de 
som gjort sitt yttersta för att upprätthålla de riktlinjer som funnits. Spelare, ledare, funktionärer 
och ni andra som på något sätt gjort att vi kunnat genomföra denna säsong - TACK!
 
Denna säsong har varit oerhört rolig ur ett sportsligt perspektiv men fantastisk ur ett 
utvecklingsperspektiv. Det har varit en härlig känsla i gruppen genom säsongen där vi jobbat 
hårt för att utvecklas och där många tagit stora kliv och lagt på sig kunskap, erfarenheter och 
färdigheter. Efter en säsong (19-20) där saker inte gick som vi ville så trodde vi på att kontinuiteten 
skulle vara vägen till framgång och efter att få se laget lyfta månad efter månad så kan vi 
konstatera att vi verkligen valde rätt väg. Vi har stått fast vid vår tro och litat på att vi ska utvecklas 
och får under säsongen betalt för det. Hade vi innan säsongen sagt att vi kommer vara centimetrar 
från att slå ut HV71 (fjolårets giganter) i kvartsfinal hade nog inte många trott på oss. Men med facit 
i hand så vill jag citera vår kapten Olivia som efter slutsignalen i sista matchen summerade det 
enkelt med ”jag önskar vi hade en månad till innan slutspelet”. Jag håller med för vi har vuxit sakta 
men säkert under säsongen men mot slutet hände något och hade vi haft den där månaden tror jag 
det hade tippat över till vår fördel.

Framtiden ser ljus ut och det blåser positiva vindar i föreningen och inte minst kring damlaget. Att 
fortsätta jobba med kontinuiteten, utveckla de yngre, fortsätta ge förutsättningar till våra spelare, 
höja ribban för vad vi förväntar oss av varandra och spetsa till verksamheten på alla plan är i 
full gång. Att tillsammans skapa Sveriges bästa miljö är något som vi kommer jobba stenhårt för 
att lyckas med och vi ska göra det. Tillsammans med varandra men även tillsammans med er - 
supportrar, sponsorer, funktionärer, kompisar och medmänniskor. Tillsammans ska vi nu ta ett rejält 
avstamp för att fortsätta på den inslagna vägen och genom hårt jobb skapa förutsättningar och 
beteenden som kommer göra oss framgångsrika. Inför kommande säsong hoppas jag också att ni 
supportrar får vara på plats. För jag vill att ni ska veta detta: Tillsammans med er och ert stöd här på 
plats kommer vi nå långt, längre än vad ni anar.
 
Slutligen vill jag tacka alla som på ett eller annat sätt involverat sig i laget under 
säsongen.
 
Björn Edlund
Huvudtränare, MODO Hockey Dam

TACK FÖR ALLT STÖD – NU FORTSÄTTER 
VI RESAN
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Säsongen startade som vanligt i slutet av juli med fystester och därefter ispremiär första 
veckan i augusti. Allting kändes bra – en tidigt sammansvetsad grupp med stort engagemang 
och en grupp som tagit fasta på de saker som vi arbetat med under sommaren, dels fysiskt men 
också mentalt och gruppdynamiskt. Vi har jobbat mycket med teambuilding i olika former och 
vår värdegrund – Hjärta – Glädje – Ansvar. Killarna i laget, tillsammans med J18, arbetade under 
sommaren tillsammans fram vad dessa ord betyder för oss och vilket ansvar och vilka konkreta 
beteenden som följer med dem. Jag tror att ett tydligt grundfundament med bra värderingar, där 
alla drar åt samma håll, är en av de viktigaste delarna i att bedriva en framgångsrik verksamhet, 
både ur ett lagmässigt och ett individuellt perspektiv.
 
Hockeymässigt har inställda matcher och seriespel slitit enormt på våra spelare, både på det 
ishockeymässiga och personliga planet. Att också skolan, med den rutinmässiga trygghet som den 
ger, till stora delar har bedrivits på distans har också det satt våra juniorer på stora prov.  Killarna 
har dock hanterat det hela på ett fantastiskt bra sätt och jag har gång på gång imponerats av deras 
driv att fortsätta att träna och hålla humöret uppe trots att det många av dem älskar mest – att 
spela matcher, har tagits ifrån dem. Vi hann spela 14 seriematcher innan serien sattes på paus 
i mitten av november och senare ställdes in. Resultatmässigt slutade vi på en andraplats i J20 
Nationell (f.d. J20 SuperElit) och hade enbart Leksand före oss i tabellen. Killarna presterade en bra 
ishockey med hög fart och bra passningsspel som gång på gång utmanade våra motståndare. Det 
kändes som att vi hade något bra på gång den här säsongen. Vi har under säsongen även sett flera 
av våra juniorer göra bra ifrån sig med vårt Herrlag i Hockeyallsvenskan vilket är fantastiskt roligt!
 
Trots pandemin med alla utmaningar den för med sig, har vi lyckats upprätthålla en i stort sett 
intakt träningsverksamhet. När vi inte tilläts att träna inomhus i arenan, genomförde vi träningarna 
utomhus, bland annat på klassiska Getinghov. Ett stort tack till Järveds IF som hjälpte oss på ett bra 
sätt under den perioden. Bortsett från några veckor då det var totalt träningsstopp, har vi kunnat 
tränat både is och fys med den kvalité som man gör en normal säsong. Mängden is- och fysträning 
har med anledning av uteblivna matcher, under vissa perioder, kunnat ökas jämfört med en normal 
säsong och det har medfört en utvecklad fysisk status på många av våra spelare.
 

När vi nu blickar framåt mot säsongen 2021-2022, så gör vi det med en försiktig 
optimism. Vi ser fram emot en mer normal säsong, med fullt seriespel och en 

verksamhet som inte behöver inskränkas av regler och restriktioner på samma sätt 
som denna säsong. Vi ser framför oss en säsong där våra MODO-juniorer och alla 
junior- och ungdomsspelare i Sverige får ta revansch på säsongen 2020-2021 – 
det är de värda!
 
Ett stort tack till alla spelare, ledare och övriga kollegor i MODO och på NIU 
Örnsköldsvik som tillsammans har slitit hårt denna säsong för att lyckas 
bibehålla en så nära normal verksamhet som möjligt.

 
Emil Svelander
Huvudtränare, MODO Hockey J20

SPELARNA SATTES PÅ PROV



7

SITUATIONEN LEDDE TILL NYTÄNK
Spelarna fick utstå historisk påfrestning gällande motivation, disciplin, beteendemönster och 
uteblivna mätverktyg. Att prata om och mäta prestation i form av serie och matchresultat blir 
en säsong som denna mindre relevant. Vi ställde oss istället frågan, hur kan vi göra det bästa 
investeringarna för framtiden? Både på organisations-, lag- och individnivå.  

Det är med vemod, frustration, stolthet och framåtsträvan som vi stänger denna säsong som har 
präglats av motgångar och hinder som normalt inte tillhör en elitsatsande juniorspelare i MODO 
Hockeys J18. Året har inneburit mer fokus på beteenderelaterade frågor än någonsin och gemensamt 
förstärka synen på långsiktig utveckling samt tävla varje dag mot övriga hockeysverige. Med 
uteblivna matcher som mätverktyg så ville ingen i MODOs J18 lämna nån träningsdag slarvig. Under 
hösten så upplevdes gruppen ha något bra på gång. Kravställningen hade höjts, gruppdynamiken 
var långt fram i sin process och vi såg potential i utvecklingen och prestationen som låg framför 
oss. Upplagt för en minst sagt tävlingsrik och inspirerande säsong. Sen kom avbrottet. 

Ett avbrott som blev ett hårt slag och lämnade ett stort tomrum. Saknaden av att tävla och 
glöda i matcher blev enorm där stimulansen i träning blev svårare att nå. Gemensamt mellan 
spelare och ledare så hittade vi sätt att stimulera vardagen till nya framsteg. Träning utomhus 
på klassiska Getinghov under ett stundtals nedstängt Fjällräven Center hade stor betydelse 
under en period. Spelare har varvat med distansundervisning och nedstängning av organiserad 
föreningsverksamhet. Tack vare bra samarbete med NIU och MODO Sports Academy så har vi 
tillsammans kunna stimulera spelarna på ett väldigt bra sätt. Det har krävts nytänkande och kreativt 
lösa den situation vi befunnit oss i. 

Lyckades spelarna investera i sin framtid? Det är tidigt att svara på men med tanke på det 
engagemang, driv och träningsfokus som spelarna haft under den gångna säsongen är 
beundransvärt. Vi är väldigt stolta över det spelarna har kunnat investerat och ser tillbaka på bra 
prestationer för deras och MODO Hockeys framtid. Nu blickar vi framemot nästa säsong där vi 
optimistisk tror på en normal säsong. 

J18-laget vill passa på att rikta en extra eloge till respektive spelares familjer, lärare och andra 
personer kring vår omgivning, ni ska vara stolta. Tack för er hjälp och stöd under en 
påfrestade tid! 

Vi välkomnar dig till Fjällräven Center och Juniorishockey säsongen 2021/2022!

Hockeyhälsningar,
Ledarstaben MODO Hockey J18

Sebastian Byström, Huvudtränare
Anders Jansson, Ass. tränare
Magnus Granath, Målvaktstränare
Kenneth Samuelsson, Materialförvaltare
Andreas Sjöberg, Materialförvaltare
Tobias Nordin, Fysträning och rehabilitering
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Tommy: ” Kan du verkligen spela trumpet?”
Pippi: ”Det vet jag inte, men det går nog lättare nu när jag har en trumpet!”

Ja, säsongen 20/21 var en ny upplevelse för oss alla. Vi kunde börja säsongen ungefär som vanligt 
men ganska tidigt stod det klart att vi var tvungna att ställa om på grund av covid-19. Det vi framför 
allt tar med oss är vilka fantastiska barn/ungdomar, föräldrar och ledare vi har i föreningen. Från att 
vi får veta att vi inte kommer få träna i Modohallen tills det att vi har en fullt fungerande utomhusrink 
tog det två veckor. Den ideella arbetskraft och den entusiasm som kom fram var underbar att 
uppleva. Detta gjorde att vi kunde fortsätta med våra träningar mitt i denna pandemi.    

Det vi tidigt bestämde oss för var att, när alla matcher och cuper blev inställda, ge spelarna så 
mycket glädje som möjligt. Det gjorde vi genom att inte dra ner på träningar utan att istället utöka 
antal träningstider. Vi lade till en träning varje helg på lagen där det var fokus på internmatcher med 
full matchmundering och varierande träningar. Vi som alla andra hade en stor oro för att vi skulle 
få spelare som slutade på grund av tristessen av att inte spela riktiga matcher och cuper. När vi nu 
har facit ser vi att vi ändock lyckades bra med detta, givetvis har vi också spelare som har slutat 
eller tagit timeout. Vi kan dock med glädje konstatera att vi ligger väldigt bra till utifrån ett nationellt 
perspektiv och hoppas att alla väljer att komma tillbaka.

Vi ser nu framåt och siktar på en permanent isyta vid ”Nya Kempis” men framför allt att vi ska få in 
fler barn och ungdomar till vår underbara idrott.

Mot framtiden!

Rikard Boberg
MODO Hockey Ungdom

FULLT FOKUS PÅ GLÄDJEN
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MODO HOCKEY FIRAR 100 ÅR
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Egen sida för MODO-sälj/info
Tack samarbetspartners.
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Vi vill tacka våra Supportrar, Partners, Medlemmar,  
Säsongskortinnehavare, Lunchgäster, Spelare, Personal  

och Ideellt arbetande personal som har gjort våra 
100 år som förening möjligt.
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Fantastiska

100 ÅR!
F

rån 1921 till 2021, en period av 
hundra år, ett sekel, ett århun-
drade och en idrottsförening 
från liten till stor. Jag har många 
gånger tänkt tillbaka på de som 

satt där på August Johanssons café och som 
bestämde sig för att starta Alfredhems IK. 

Vad hade de för ambitioner, vad var 
det som drev dem och vilka möjli-
gheter öppnade sig genom idrot-
tens värld?

Vad hade de sagt idag om vi förklara-
de att deras idrottsförening skapar stort 
engagemang över hela Sverige och ger 
svallvågor ute i världen? Vad hade de 
sagt om vi förklarat för dem att vi kom-
mer att fostra de första pionjärerna i 
damhockeyn, några av de första 
svenska spelarna i NHL, utbilda de 
bästa hockeyspelarna i världen och 
vara Sveriges bästa lag på både herr 
och damsidan i omgångar? Jag tror 
de hade sagt något i stil med: Det är 
väl inte så märkvärdigt, man ska inte 
tro att man är nåt bara för det, man 
ska inte glömma var vi kommer 
ifrån och att alla ska jobba hårt för 
föreningen. Jag tror också de hade 
lyft fram att gemenskap, lojalitet 
och solidaritet är större än indi- 
videns behov och att föreningens 

bästa måste gå först i alla lägen. Just de grund- 
värderingarna kännetecknas än i dag i vår värde-
grund Hjärta, Glädje och Ansvar. 

Vidare får vi aldrig glömma alla de människor 
som kämpat för att föreningen ska vara det den är 
idag. Alla ideella krafter som i höstmörkret startat 
upp säsongen genom att spola is, alla som trotsat 
kylan för att gå till ett ideellt uppdrag på matcher, 
alla spelare som slitit, alla föräldrar som skjutsat, 
alla fina föreningsmänniskor som engagerat sig i 
styrelser, kommittéer, stora grabbar med mera. 
Ingen nämnd, ingen glömd. I en allt mer kom- 
mersialiserad idrott får vi aldrig glömma att utan 
medlemmarna och den ideella kraften skulle 
svensk idrottsrörelse stanna.  

En annan viktig grundförutsättning för överlevnad 
och utveckling är ett nära samarbete med den 
industri som format vår stad Örnsköldsvik. Först 
som stöd till det ideella, därefter semiprofessionellt 
där våra spelare erbjöds deltidsarbeten för att 
därefter sponsra oss i den helprofessionella värld vi 
lever i nu. Vi bär namnet MoDo av en anledning 
och utan det långa partnerskap som vårt näringsliv 
stått för hade vi aldrig blivit 100 år. 

Avslutningsvis är det svårt att greppa att just Vi 
som är medlemmar idag, att just Vi som är 
supportrar idag, att just Vi som är partners idag, att 
just Vi som är Ö-viksbor idag och att just Vi som 
arbetar i MODO Hockey idag får vara med att lotsa 
den här föreningen in i ett nytt århundrade. Det är 
en ära!

Grattis MODO Hockey till 100 år!
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A
lfredshems IK bildades på 
August Johanssons café i 
Sund den 27 mars 1921. De 
första åren bestod AIK av ett 
flertal sektioner som skidor, 

brottning, fotboll, friidrott, orientering, 
boxning och bordtennis.

Vi kan skryta över att vi genom åren fostrat en 
rad VM-guldmedaljörer i ishockey. Men Alfreds- 
hems IK:s och MoDo AIK:s förste världsmästare 
blev faktiskt en skidåkare. När 26-årige Karl-Erik 
Åström, i februari 1950, vann 18-kilometerslo-

ppet i Rumford, USA, slog prestationen ner som 
en bomb i skidvärlden.

Ingen hade förväntat sig att den yngste  
medlemmen i den svenska truppen skulle 
avverka de knappa två milen i en sådan hastighet 
att det skulle räcka hela vägen till guldet. Värt att 
notera är att hans landslagskamrat; skidlegenda-
ren Nils ”Mora-Nisse” Karlsson, slutade på tolfte 
plats i samma lopp.

Direktrapportering i radio existerade inte på 
den tiden och meddelandet från Tidningarnas  
Telegrambyrå (TT) dröjde till närmare två 
timmar efter tävlingen. Men en radioamatör i 

Domsjö, som rattat in en amerikansk kortvågs- 
sändning, ringde Örnsköldsviks Allehandas 
redaktion och kunde berätta den glada nyheten. 
Till råga på allt blev Karl-Erik Åström dubbel 
världsmästare då han senare ingick i det svenska 
stafettlaget som bärgade guldet med AIK:aren på 
den andra sträckan.

Föreningens andra världsmästare blev också 
det en skidåkare. MoDo AIK:s Christer Johansson 
var i februari 1978 med om att skriva svensk 
skidhistoria då han ingick i stafettlaget som vann 
VM-guldet i finska Lahtis. Tillsammans med 
Sven-Åke Lundbäck, Tommy Limby och Thomas 

Inte bara
ishockey

HEMKÖP

Flygfoto över korsningen i Sund från 1950-talet. Inringad byggnad på bilden är August Johanssons Café, samma plats där Gulf står idag.



Kjell Östman på Kempevallen.

Magnusson svarade den svenska kvartetten för en  
heroisk insats. Christer Johanssons matchning 
av finske jätten Juha Mieto var en starkt bidra-
gande orsak till att Sverige hängde med och lade 
grunden till Thomas Magnussons legendariska 
guldryck en dryg kilometer före mål.

Kring föreningens historik gällande friidrott är 
namnet Bergström gångbart. Sven Bergström var 
mycket framgångsrik på 5 000 och 10 000 meter 
och representerade Sverige vid ett flertal 
finnkamper. Han var en mycket pålitlig långlöpare  
som av Nya Norrland tilldelades tidningens 
bragdguld 1971.

Han gifte sig så småningom och frun Berit  
Bergström blev senare MoDo AIK:s första dam- 
mästarinna. Övriga namn att notera är slägg- 
kastaren Einar Söderqvist, klubbens förste lands- 
lagsman som blev 8:a i OS i London 1948 samt 
stavhopparen Lennart Lind som bland annat  
representerade Sverige vid OS 1952 i Helsingfors. 
Och inte minst stjärnhöjdhopparen Rune  
Almén som sponsrades av skogsföretaget inför 
OS i Montreal 1976. Andra att minnas är Staffan 
Viklund med sex klubbrekord i olika grenar, 
spjutkastaren Ulf Edlund samt två mycket starka 
löpare i Ulf Viklund och Åke Edin.

Fotboll fanns på Alfredshems IK:s repertoar 
redan från början 1921 och den första matchen 
slutade med storförlust; 6-1 på bortaplan mot 
Domsjö IF. Möjligen skapade den förlusten stor 
revanschlusta och redan året därpå byggdes en 
egen hemmaplan och 1925 kom den första 
seriesegern.

Många duktiga fotbollsspelare har burit 
klubbens tröjor och av okänd anledning har 
MoDo en relativt stolt tradition beträffande  
målvakter. Ishockeyspelaren Kent Lindgren var 
en duktig burväktare och så även Lennart  
Berglund, Anders Jansson och Peter Hedlund. »
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Alfredshems fotbollslag 1946. Ale Knutsson, Sören Forsberg, Sigge Palmqvist, Karl-Axel Forslund, Göte Nilsson och ledaren Ivar Sjöman. 
Känner du igen fler spelare i det här laget får du mer än gärna höra av dig.

Replica av Christer 
Johanssons guldmedalj 
från skid-VM 1978. 
Replican dök upp när 
man städade MoDo  
FF:s klubblokal i  

början av 2021.

Einar ”Slägg-Einar” Söderqvist, 1952.



AIK:s första ishockeylag från DM-finalen 1939: Stående fr. v: Yngve Jansson lagledare, Arne 
Hedell, Nisse Sundström, Erik Eriksson och Kalle Gidlöf. Knästående fr. v: John Andersson,  
Rudolf Strandman, Rune Norenius, Ivan Andersson och Karl-Evert Gustavsson.

1962: Bakre raden fr. v: Sture Norberg, Berndt Sundin, Björn Palmqvist, Tor Haarstad, Sören Lindström, Ulf 
Lundström, Tommy Ståhl, Håkan Nygren, Ronny Nordström. Främre raden fr. v: Lars Lindström, Nicke 
Johansson, Gunnar Bäckman, Anders Nordin, Lars Gidlund, Leif Nilsson.

Carlabel ”Kabben” Berglund på väg att göra mål. Match 1954
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 Men den bäste fotbollsmålvakten i MoDo är 
med stor sannolikhet Peter Westman. Han var en 
starkt bidragande orsak till klubbens framgångar 
på 90-talet och hamnade så småningom i Örebro 
där han visade kvaliteter även för spel i All- 
svenskan. 

Målsprutor att komma ihåg är Rolf Mattsson, 
Tommy Berglund och Sven-Erik Ericsson och i 
likhet med ishockeyn var MoDo AIK pionjärer i 
kommunen gällande damfotboll. Trehörningsjö 
IF var strax före, men MoDo skördade tidigt 
framgångar på distriktsnivå och en av de allra 

vassaste spelarna var Lena Lundgren, också en 
erkänt duktig hockeyspelare i klubben.

Den 14 januari 1938 gjorde ishockeyn premiär i 
verksamheten. Einar ”Knatten” Lundell hade fått 
uppdraget från Svenska Ishockeyförbundet att 
som instruktör presentera ishockey längs med 
norrlandskusten. En dryg månad senare 
spelades den första ishockeymatchen i Örn- 
sköldsvik med ”Knatten” som domare mellan 
Örnsköldsviks SK och Alfredshems IK.

Matchen slutade 4–3 till ÖSK och enligt lokal- 
pressen spelades derbyt inför nära 400 åskådare.

Under första halvan av 50-talet klättrade  
Alfredshems ishockeylag, under ledning av  
tränaren och ledaren Carlabel ”Kabben” 
Berglund, snabbt genom divisionerna och 
vintern 1958/1959 spelade klubben sin första 
säsong i högsta serien. Inför säsongen 1963/1964 
fattades beslutet att byta namn till MoDo AIK 
(Allmänna Idrottsklubb), med anledning av att 
sponsorn MoDo; Mo och Domsjö AB aktivt 
stöttat föreningen  sedan starten 1921. 

Det historiska första SM-guldet i seniorhockey 
bärgades den 27 mars 1979. MODO besegrade 
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Djurgården med hela 8-3 i den tredje och 
avgörande SM-finalen på neutral plan;  
Scandinavium i Göteborg.

Bland massor minns vi inte minst tv-profilen 
Arne Hägerfors kommentar när hela DIF-försvaret  
luckrades upp, målvakten Peder Nilsson var 
bortspelad och Robert Frestadius rakade in 
7-3-pucken i ett öppet djurgårdsmål:

”Så här spelar bara tjecker och ryssar!”
Före och efter de minnesvärda glädjescenerna i 

Göteborg har MODO AIK, sedermera MODO 
Hockey bjudit på många nagelbitare.  

Kvalmatchen för att rädda nytt kontrakt i högsta 
serien; i Delfinens ishall i Luleå 1983, är definitivt 
en sådan.

Ulf ”Nubben” Norberg blev kvalhjälte med sina 
två mål i en oavgjord och gastkramande 
tillställning som innebar att MODO blev kvar i 
högsta serien med minsta möjliga mariginal.

En annan kvalrysare utspelade sig mot Rögle i 
Ängelholm 1990 med Kent Lantz som lycklig 
målskytt på övertid. Oförglömliga är så klart även 
Peter Forsbergs avgörande sudden death-mål 
mot Malmö i den andra SM-finalen 1994 och Per 

Svartvadets liknande fullträff mot Timrå i kvarts- 
finalserien 2007.

Det finns massor av oförglömliga minnen och 
även dam-, junior och ungdomsverksamheten 
har numera en stolt historia värd att uppmärk-
samma. I den här tidningen har vi dock koncen-
trerat oss på historiken kring våra seniorlag och 
viktiga årtal under 100 år. 1921 då Alfredshems IK 
bildades och 1938 då ishockeyn gjorde premiär. 
1963 byttes namnet till MoDo AIK för att 1987 
delas upp i ishockeyklubben MODO Hockey, 
samt fotbollsklubben MoDo FF.

UPPDRAG LAGFOTO
Flygvapnet var huvudsponsorer i början av 80-talet och de klassiska lagbilderna där spelarna sitter 

på Viggens vingar var en upplevelse de sent skulle glömma.

- Första gången vi fotades var i Luleå på Kallax flygplats där planet väntade på oss, berättar 

Tomas Byberg. Hela laget flögs upp med ett Herkulesplan så det var speciellt.

Vid ett annat fototillfälle bussades laget till Kramfors flygplats. När de stod ombytta och redo 

lyste Viggenplanet med sin frånvaro. Efter ett samtal till flygvapnet fick de besked om att planet 

stod på flottiljen i Söderhamn. En kvart senare landade de, fotot togs och sedan drog de iväg igen 

efter att ha flugit över oss på så där en 20 meters höjd och vinkat med vingarna. Det var en häftig 

upplevelse.
Det sägs att det vid ett fototillfälle i sista stund upptäcktes att det saknades damasker till spelarna. 

Ett problem som fick en snabb lösning när Viggenplanet flög tur och retur för att hämta dem.

Match Kempevallen 1954.

Nyland gör mål på Alfredshems målvakt Sune Genberg, vid en match i Nyland 1957.
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Evenemangsarenan
och vägen dit

För en förening med ambitionen att tillhöra eliten gäller det att hänga med i utvecklingen eller att ligga steget före. 
Resan som MODO Hockey har gjort från den första isen på Kempevallen till den moderna evenemangsarenan på 

Framnäsudden har skett i många olika steg, somliga större än andra. För varje steg har haft samma syfte – att skapa 
bättre förutsättningar för både spelare och publik men också att säkra fortsatt utveckling och ökade intäkter. 

Första landskampen i Kempehallen mot Kanada 1965. Fr. v: Kent Lindgren, Henna Svensson, Björn Palmquist och Nicke Johansson.

En gammal öltunna användes vid istillverkning. Vid kranen på baksidan satt ett långt rör 

med säckar som fördelade vattnet på isen. Två man drog ekipaget och en person gick 

bakom för att reglera vattenflödet. På bilden: Ulf Lundström

1921
Åtta år  

senare tog  
laget revansch i 
DM-finalen mot 
IFK Nyland. 6-5 

blev de historiska 
segersiffrorna. 

Juniorerna tog sig 
också till final men 

förlorade där mot 
ÖSK.

Alfredshems 
IK bildas 
och 17 år 
senare 
gjorde 
ishockey 
premiär i 
föreningen, dock 
sent på säsongen så 
man hann bara spela en match.

1939
Mo och Domsjö AB bidrog till en 

flygande start för hockeyn 
genom att skänka både sarg och 

belysning till utebanan.
Det blev DM-final redan första 
året för hockeyn, dock förlust 

mot IFK Nyland. 

1946
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1. 2.

3. 4.

1. Kempevallen 1956. 1939, ett år efter att Alfredshems IK tog in ishockey i sin verksamhet, fick 
isbanan på Kempevallen både sarg och belysning från MoDo Skog. När laget spelade DM-final samma 
år fick de 400 på publikplats se laget besegras av IFK Nyland. Den första sargen var låg och täckte 
enbart långsidorna. 1946 byttes den till en hög sarg som gick hela vägen runt och 1956 byggdes den 
första riktiga läktaren med plats för 600 personer.
2. Kempehallen invigdes 1964 då tak och väggar byggdes över den befintliga rinken. Publiktaket 
sattes på 10 000. Fem år senare sänktes den siffran till 7 484 när sittplatser byggdes på läktarens 
långsidor. 

3. För att underlätta det eviga snöskrapandet provades en motordriven isskrapa i Kempehallen 1964.
4. I mitten av 90-talet var det dags för Kempehallen att få ett rejält ansiktslyft. Säsongen 94/95 
var publiktrycket stort och det fanns ett behov att ge publiken mer än bara en ishockeyupplevelse. 
Interiören fick sin röda färg, VIP-logerna under taket ovanför stora stå byggdes och fler sittplatser 
sattes in på läktarna som även flyttades närmare isovalen. Hockeypuben och restauranglokalen Röda 
rummet tillkom för att erbjuda mat och dryck till fler i publiken. Efter ansiktslyftet ansågs Kempehallen 
tillhöra topp tre bland arenorna i Sverige, endast slagen av Globen och Scandinavium.

Redan 1998 fanns stora planer på ännu en renovering av Kempe-
hallen. Eftersom klubben inte ägde fastigheten ansågs det vara 
för riskfyllt att göra en så stor investering. Där och då startade 
resan mot en ny modern arena med en mer central placering.

Det första spadtaget på Framnäsudden togs 2004 och två 
år senare, 26 augusti 2006, var det dags för invigning av 
Swedbank Arena. Peter Forsbergs sprakande slagskott genom 
arenarummet inledde en kväll som gav försmak av allt det som 
den nya mötesplatsen skulle komma att erbjuda.

Sedan 2010 bär arenan namnet Fjällräven Center. Oavsett 
namn blev den en helt ny värld, ett vardagsrum med mer kom-
fort för såväl publik som aktiva och alla funktioner runt omkring. 
En plats för ishockey på alla nivåer, konserter, mässor, festmid-
dagar, konferenser och mycket mer. Den svenska artisteliten 
har varit ett återkommande inslag i evenemangskalendern och 
melodifestivalens deltävlingar har sänts från arenan hela fyra 
gånger. 

FÖRÄNDRINGAR 
Kempehallen  >>  Fjällräven Center

1958
Ett historiskt år i allra högsta grad.  
AIK vinner division 2 och klarar 
dessutom kvalet till Allsvenskan. Som 
kronan på verket beslutar Mo & Domsjö 
AB, Själevads Kommun och enskilda 
intressenter att bygga en konstfryst 
bana i den så kallade Sandgropen vid 
Kempevallen. Den invigs med pompa 
och ståt av självaste borgarrådet och 
Svenska Ishockeyförbundets  
ordförande, Helge Berglund.

1956
Ishockeylaget går upp i division 2  

med landets yngsta representationslag. 
Hårdträningen har börjat ge resultat och 

det ungdomliga gänget hänger med  
glans kvar i serien.

1959  
Åke Nordström blir  

klubbens förste lands- 
lagsspelare. Han får  

förtroendet i två 
landskamper mot 

Finland. Första säsongen 
i Allsvenskan slutade 

med endast två poäng 
vilket tyvärr innebar 

respass ur serien.

5100  >>  7600
Antal publikplatser 
gick från 5100 till 

7600 för att sedan 
med lite ombyggnad 

bli dagens 7049 
publikplatser.

11  
>>

  300
ANTAL METER URINOAR

164 fler toaletter blev det när man gick från Kempe- 
hallens sex toaletter till Fjällräven Centers 170. 
Det vill säga från 850 till 44,7 besökare/toalett.

120  
>>

  480
ANTAL LOGEPLATSER



Ovan: Therese Sjölander, en framgångsrik  
MODO-spelare som representerade Sverige  

i OS 1998, 2002 och 2006 samt några VM.

Höger: Ulla Jonsson och Astrid Berglund var de 
stora ledarentusiasterna i början och startade 

bland annat Ullas Cup som med tiden blev landets 
mest kända och bästa cup för damer.

1961
Två nya landslagsmän 
från AIK; Ronny  
Nordström och Nils 
”Nicke” Johansson.  
I pojklandslaget fick 
Håkan Nygren chansen 
och utsågs där till 
bäste svensk.

1963
AIK blev MoDo AIK. 

Anledningen var enkel. 
Namnbytet ingick 

som en del i garantin 
för fortsatt stöd till 
verksamheten från  

Mo & Domsjö AB.

Laget är tillbaka i 
Allsvenskan. ”Nicke” 

Johansson blir bofast i 
landslaget och är också 
med vid VM i Colorado 

Springs, där han blir 
klubbens förste 

ishockey- 
världsmästare.

1964
Kempevallen blir 

Kempehallen. 

1962
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1967 
Serieseger nummer  
två i division 1 norra 
och en hedrande  
fjärdeplats i 
SM-slutspelet. 
I avgörande  
kvartsfinal mot  
Djurgården  
avgjorde Anders 
”Ante” Nordin.

1969
De förlorade sönerna  

Nygren, Thorstensson  
och Nordin är åter 

tillbaka i klubben. Det 
blir återigen slutspel.

1965
1968

Anders Nordin och 
Håkan Nygren lämnar 

MoDo AIK för spel i 
Rögle. Ulf Thorstens-

son flyttar till 
Stockholm och 

Djurgården.

Hockeysamlarbild på Anders 
Nordin från 1970.

—   15  —
DAMHOCKEYN

FÖREGÅNGARE
Å

ret var 1969 då ett 
brev landade hos 
Fritz Bylund, då-
varande ledare för 
ungdomshockeyn. 

14-åriga Margaretha Nordlöf, Elisa-
beth Nordin, Eva-Karin Sundqvist, 
Lena Sundberg och Anna Nejdebro 
ville dra igång ett flicklag. Resten är 
hockeyhistoria.

Den gode Fritz nappade på idén och 
snabbt blev MODO-tjejerna såväl 
föregångare som förebilder. Tre år senare 
bjöds laget till Stockholm i samband med 
att Svenska Ishockeyförbundet firade sitt 
50-årsjubileum. Matchen mot en stock- 
holmskombination vann MODO över- 
tygande med 2-0 och Lena Lundgren  
stod för bägge fullträffarna.

De stora ledarentusiasterna var till en 
början Ulla Jonsson och 
Astrid Berglund och många 
minns Ullas Cup som med 
tiden blev landets mest 
kända och bästa damturne-
ring. Förre storspelaren Sture 
Andersson tog vid efter Ulla 
och Astrid och blev under många år 
damernas riddare.

Det är ingen överdrift att påstå att 
MODO Hockey varit vägledande i landet, 
trots att klubben fick vänta till 2012 innan 
det första SM-guldet bärgades. Silver- och 

bronsmedaljer finns det däremot gott om 
och en av de stora profilerna är utan 
tvekan forwarden Therese Sjölander med 
bland annat dubbla OS-medaljer.

Hon beskrivs av många som en stor 
förebild och en spelare som lagkamrater-
na såg upp till.

– Jätteroligt om det är på det viset. Min 
tid i MODO Hockey var på många sätt 
fantastisk. Jag fick vara med på en lång 
resa där damishockeyn utvecklades 
jättemycket, säger Therese som bland 
mycket annat var med och bärgade 
damkronornas oväntade och imponeran-
de silver vid Olympiska spelen i Turin 
2006.

Hon hyllar sina lagkamrater i MODO 
Hockey och inte minst ledarna Sture 
Andersson och Leif Edman som svarade 
av massor av ideella insatser för att flytta 
fram damhockeyns positioner. Therese 

Sjölander anslöt till klubben från Sollefteå 
Hockey redan som 15-åring och har därför 
upplevt tider som såväl ung och lovande 
som erfaren och meriterad.

Under en längre period arbetade hon 
samtidigt som flertalet av de yngre lag- 

kamraterna tillhörde landets första 
ishockeygymnasium för tjejer.

– Jag minns hur man skyndade sig hem, 
bytte om och stack i väg på kvällsträning 
samtidigt som man funderade på vad 
mina lagkompisar tränat på en stund på 
dagen, säger Therese som trots sina 
meriter inte kan räknat in ett SM-guld.

Hon lade nämligen skridskorna på 
hyllan våren 2011. Ett år före det efterläng-
tade och överraskande guldet.

– Men det är faktiskt inget som grämer 
mig. Jag har ju fått uppleva så mycket som 
jag är väldigt tacksam över.

När vi ber henne berätta om en av alla 
roliga episoder kommer skrattet på en 
gång och sedan en story om en resa till 
Skellefteå.

– För att hålla nere kostnaderna bodde vi 
i stugby istället för hotell och senare på 
kvällen ville vi busa med ledarna. Vi smög 
fram till deras stuga, ryckte upp dörren 
och bombade Sture Andersson och Leif 
Edman med snöbollar.

– De hade redan förberett sig för 
läggdags, men Leif tvekade inte inför att 
jaga mig runt på området endast iförd 
t-shirt och kalsonger. Det fanns andra i 
stugbyn som förmodligen blev överraska-
de, säger Therese och skrattar igen.

Hon har så många hågkomster från flera 
sportsliga framgångar. Men minnena från 
alla former av härlig lagsammanhållning 
är hon extra rädd om.

Ovan: MODO:s flickhockeylag vintern 1973-74, stående fr.v: Astrid Berglund, lagledare, Lena Åström, Christina Berglund, Marianne Häggström, 
Marie Westman, Eva Sjölund, Görel Hamberg och Ulla Jonsson, lagledare. Sittande fr.v: Kicki Jonsson, Ingela Sjöström, Marie Jonsson, Karin 
Eriksson, Jeanette Berglund och Gulli Westman. Höger: Tidigare storspelaren Sture Andersson med SM-guld, VM-brons och OS-brons som 
meriter blir tränare 2003 och leder laget till final SM-guld 2012 men även silver 2006 och 2014 samt sex bronsmedaljer.

Jag har ju fått uppleva 
så mycket som jag är 
väldigt tacksam över.”
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Å
ren 1979, 2007 och 2012. 
Det är av naturliga skäl 
speciella årtal i före-
ningens hockeyhistoria 
då seniorlagen var bäst 

i landet och vann efterlängtade SM- 
guld. 
   – Vi hade en väldigt fin samman- 
hållning, säger den förste guld- 
kaptenen; Roger Lindström.

Erika Grahm, Roger Lindström och Per 
Svartvadet. Tre idrottsprofiler som har 
mycket gemensamt. Men den främsta 
nämnaren är utan tvekan att de var 
kaptener i lagen som svarade för var sin 
historisk bedrift; långresan mot drömmen 
om det gemensamma målet att ta SM-guld.

Det finaste man kan vinna i svensk 
klubbishockey.

Erika Grahm har många goda minnen 
från guldsäsongen 2012.

– Vi var faktiskt lite av underdogs med 
tanke på att vi hade många nya och unga 
spelare. Men vi växte så småningom ihop 
till en fantastiskt bra grupp. I Mikael 
Nilsson hade vi en tränare som satte 
mycket höga krav på oss och vi 
tränade verkligen stenhårt. Ju längre 
säsongen led desto starkare blev vi, 
berättar Erika.

Hon pratar om laget och lagledningen 
som orsakerna till guldet, men vill även 
hylla en före detta lagkamrat med stor 
delaktighet till framgången, trots att hon 
inte fanns med på isen. En av MODOs 
bästa spelare genom tiderna; landslags-
forwarden Therese Sjölander, som lade 
skridskorna på hyllan säsongen dess- 
förinnan.

– Hon var den vi alla såg upp till och lyfte, 
med sin inställning till match och träning, 
damishockeyn till en ny nivå. Även om hon 
inte var med i laget den säsongen så var 
”Tessan” mycket delaktig i det SM-guldet, 

fortsätter Erika Grahm.
En av Örnsköldsviks SK:s bästa ishockey- 

spelare genom alla tider; Roger Lindström, 
anslöt 1975 till klubben i samband med sin 
militärtjänstgöring. Han minns åren i 
dåvarande MoDo AIK med glädje och inte 
minst säsongen 1978/79.

– Vi började ganska dåligt för att sedan bli 
ett jättebra lag genom hela säsongen. 
Förutom inledningen spelade vi kanske vår 
darrigaste ishockey i slutspelet och var 
ganska illa ute mot både Leksand och Djur-
gården. Men som säsong betraktat var vi ett 
otroligt bra lag det året med fyra bra 
femmor och en bra konkurrens inom laget, 
säger Roger.

Och i likhet med sina kollegor och 
klubbkamrater upplevde Per Svartvadet 
något liknande i samband med säsongen 
2006/2007 som slutade med ett bejublat 
SM-guld. Allt var inte en dans på rosor och 
även då inleddes säsongen lite knackigt för 
att efterhand bara bli bättre ju längre 
säsongen led.

– Det är nära tillhands när man ser 

tillbaka på en stor framgång att man minns 
allt som en enda succé. Men vi hade det lite 
darrigt vi också till en början för att efter- 
hand växa ihop till en fantastiskt stark 
grupp, säger Per.

Minnena från en splitterny arena med 
fullsatt i princip varje match är inget han 
glömmer i första taget. 

– Jag tror inte att vi förlorade många 
hemmamatcher den säsongen. Det var  
ett fantastiskt drag under lång tid och  
som dessutom slutade på bästa  
tänkbara sätt. 

Vi var faktiskt 
lite av underdogs.”

KAPTENERNA

Kempehallen 
byggs om och 

herrlaget gör en 
av sina allra 

bästa säsonger. 
Tvåa i  

division 1 norra 
och trea i 

slutspelet. 

1970

1972
Carlabel ”Kabben” 

Berglund slutar som 
tränare efter att 

officiellt ha innehaft 
den sysslan i 22 

säsonger. Han efter- 
träds av Lennart Höglander.

Gunnar Bäckman, 
”Nicke” Johansson, 

Kjell-Rune Milton, 
Anders Nordin och 
Anders Hedberg tar 
silver med Tre Kronor 
vid VM i Stockholm. Den 
sistnämnde slår igenom 
och blir den tidens 
yngste svenske 
VM-spelare. 

1969
14-åringarna 
Margaretha Nordlöf, 
Elisabeth Nordin, 
Eva-Karin Sundqvist, 
Lena Sundberg och 
Anna Nejdebro 
skriver brev till Fritz 
Bylund om att starta 
ett flicklag. 

1972
Svenska Ishockey- 
förbundet firar 50 
år och bjuder in 
MoDo AIKs 
damer till en 
match mot ett 
ihopsatt Stock- 
holmslag där Lena Lundgren 
tar hem segern  åt MODO med två fullträffar.
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GULDÅREN

1977
Tommy Sandlin blir sensationellt ny  
tränare i MoDo AIK som ger eko i hela 
hockey-Sverige. Samtidigt värvar MoDo 
finske landslagsmannen Mikko Leinonen 
och svenske junior-landslagsmannen 
Tomas Jonsson. Det här var också året då 
Winnipeg Jets gästade Kempehallen och 
ställde bland annat upp med kedjan 
Anders Hedberg, Bobby Hull och Ulf 
”Lillpröjsarn” Nilsson.  
Jets besegrade MoDo med 6-2.

MoDo AIK  
klarar en  

plats i den  
nya Elitserien.  

Thomas Gradin  
koras till  

Sveriges bäste 
junior.

1975
Äntligen vid 

drömmarnas mål; 
SM-Guld. Detta efter 21 
års kämpande i högsta 

serien.  8-3 i avgörande 
finalmatch mot 

Djurgården. Dessutom 
suveränaste seriesegrarna 

någonsin, nio poäng före  
närmaste lag. 

Tre Kronor tar 
VM-brons i Moskva med 

Sune Ödling, Tomas  
Jonsson, Sture Andersson,  
Per Lundqvist och Roger 
Lindström i laget.  
Tommy Sandlin var 
svensk förbundskapten. 
Snacka om MODO- 
influerat lag!

1979
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FRAMTIDEN

U
nder en följd av år har visionen 
och målsättningen varit att vara 
tillbaka i SHL lagom till 100-års- 
jubileet. Men blev det ett plågsamt 
misslyckande. 

– Det är jag den förste att erkänna, säger vd 
Johan Widebro.

Få glömmer den ödesdigra kvällen mot Leksand, våren 
2016, då MODO Hockey med minsta möjliga marginal 
degraderades ur SHL. Nu är den femte säsongen i 
Hockeyallsvenskan nyligen fullbordad och med den i 
färskt minne kan vi konstatera att vägen till den högsta 
nationella herrserien är längre än någonsin.

– Vi misslyckades med tränarrekryteringen, vilket 
präglade en stor del av säsongen. Vissa tillkortakomman-
den går ibland att skylla på tillfälligheter och till och med 
på otur, men i det fallet finns inga undanflykter. Vi gjorde 
felbedömningar i rekryteringen av huvudtränaren, säger 
Johan Widebro.

Tämligen omgående efter degraderingen för fem år 
sedan genomfördes en ganska omfattande analys av 
verksamheten. Från mitten av 70-talet fram till dags  
dato vittnade de sportsliga framgångarna om vikten  
av kontinuitet bland såväl spelare som ledare.

Vid lyckosamma säsonger och inte minst vid SM- 
gulden bestod truppen till nära 70-procent av spelare 
som fanns i laget säsongen dessförinnan och detsamma 
gällde tränaren.

– Det är svart på vitt kring vad som sportsligt varit fram-
gångsrikt i vår historia. Vi har sedan 2016 byggt upp 

kontinuiteten i laget och inför förra säsongen hade vi 85 %  
kontinuitet i laget, vi placerade oss två i tabellen och var 
på väg in i ett SHL-kval. Vi känner oss trygga i den delen 
av strategin. Inför denna säsong har vi inte kunnat 
behålla kontinuiteten och vi ser ett sämre sportsligt 
resultat, även om denna säsong även har andra faktorer 
som felat, säger Johan Widebro.

Han hävdar att klubbledningen och styrelsen är väl 
insatta i föreningens visioner och mål och strategierna 
för att uppnå målsättningarna. Att arbeta för att stärka 
rekryteringen av tränare och ledare på alla nivåer och  
på såväl dam- som herrsidan är en sådan strategi.

– Och vi har verkligen fått lära oss att när vi inte följer 
den strategin får det sportsliga konsekvenser, säger 
Widebro och fortsätter:  

– Den sportsliga självbilden är också värd att lyfta.  
Över tid; från 1976 till och med 2017 är vi på sjunde plats 
bland landets herrseniorer. Så historiskt sett är MODO, 
med vissa härliga undantag, lite av en underdog och det 
kan vara nyttigt att vi påminner oss om.

– Så någon dynasti över massor av år, trots att klubben 
genom åren innehållit enormt många talangfulla spelare, 
har det inte rört sig om. Det ska vi ha med oss för att vara 
rättvisa vid utvärderingar även om vi nu är allt annat än 
nöjda med de sportsliga resultaten.

Det finns många målsättningar. En stabilare ekonomi 
är en som har uppfyllts och att en dag vara tillbaka i SHL 
är en självklar målsättning.

– Den dagen hoppas jag att jag står nere vid sargkanten 
och delar glädjen med tusentals lyckliga modoiter. 

Vi ser ljust på

FRAMTIDEN

1982
Överraskande resultat  
i SM-semifinal mot  
Björklöven. 19-åringarna  
Erik ”Ecke” Holmberg och 
Michael Hjälm slår igenom 
och uddamålsförlust borta 
ger mersmak. Klar förlust  
hemma dock.

1985
Damerna spelar SM-final och vinner 

silver medan herrarna kämpar med att 
ta sig tillbaka till Elitserien under 

ledning av Hardy Nilsson. Serieseger i 
division 1 norra och Allsvenskan, 

därefter tre raka i play off mot Troja. 
Lars ”Molla” Molin värvades under 

sommaren tillbaka till MODO från NHL 
och Vancouver, något som betydde 

mycket. Han blev därmed det första 
proffset som återvände till MODO.

1986
Gamle storspelaren i  

föreningen, Håkan 
Nygren, blir ny tränare. 

Än en gång nytt kontrakt 
först efter ett nervigt 

kvalspel med VIK 
Hockey, Hammarby  

och Huddinge.

Hardy Nilsson blir 
ny MODO-tränare 

och förväntas bli den 
tuffing i båset man 
behöver. Av det blir 

intet. Efter 22 långa år i 
högsta serien bli det de- 
gradering till division 1.  
Två bortaförluster mot 

Hammarby (5-6) och 
Västerås (5-6) knäckte 

till sist MODO.

1984
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UTRUSTNINGEN

Ishockeyn har inte alltid varit den kontaktsport  
som den är i dag. Det blir tydligt när vi ser bilder  
på målvakter och utespelare från förr.  
Bättre is, utvecklad teknik och mer fysisk träning  
har format spelare som med fart och närkamps- 
spel utsätter sig för en mycket högre skaderisk än  
vad som var fallet för spelarna i Alfredshems IK  
vid starten 1938. Det är ändå överraskande hur  
sent vissa skydd togs i användning, med tanke  
på hur vi är vana att se spelarna  
utrustade i dag. 

Halsskyddet
En liten detalj men livsviktig när olyckan är 
framme. Efter ett dödsfall 1995 kom kravet på 
halsskydd i svensk ishockey. Tidigare dömdes 
utvisning när spelare inte bar halsskyddet, 
i dag rapporteras det i stället och leder till 
böter för spelaren. Sture Norberg på bilden 
från 1962 spelade alltså inte med halsskydd.

Hjälmen
Hjälmtvånget i Sverige kom först 
1962. Ett år senare lanserade Jofa 
sin klassiska VM-hjälm. Fram till 
dess var det mössa som gällde 
eller läderremsor som syddes 
ihop med en rem under hakan. 
Även målvakten spelade länge 
utan hjälm och mask. Den första 
målvaktsmasken i glasfiber dök 
upp i slutet av 50-talet.

Klubban
I ishockeyns ungdom var klubborna 
inte särskilt stryktåliga och bladen 
saknade hook. När slagskottet kom 
på 60-talet  
utvecklades träklubborna med 
skaft i flera trälager, s.k. lamell. 
Runt millennieskiftet blev trä- 
klubban allt mer ovanlig till förmån  
för kompositklubban. Skotten blev 
hårdare och såväl dragningar som 
passningar mer precisa.

Handskarna
Till en början bar både 
målvakt och utespelare enkla 
läderhandskar som senare 
förstärktes på olika sätt för 
att skydda mer. Moderna 
målvaktshandskar kom runt 
50-talet och plockhandsken 
hämtades direkt från baseball.

Skridskorna
Hockeyrören har utvecklats från metallblad som knöts 
fast på vanliga skor till dagens stabila och välsittande 
skridskor. Skridskoskenan revolutionerades i början 
av 70-talet, från det som var en plåt-, järn- och stål-
konstruktion med trattar och rör till ett demonterbart 
rostfritt stålskär som påverkas vid minsta tyngdför-
flyttning av kroppen.

1988
Laget som fem år i rad får 

kvalspela för att vara kvar i eliten 
blev femma under nye tränaren 

Anders Nordins ledning. Ulf 
”Sasse” Sandström, Urban Nordin 

och Mikael Ståhl bildade en 
framgångsrik MODO-kedja. 

”Sasse” gjorde mål i de nio första 
matcherna och blev dessutom 

uttagen till OS i Calgary.

1989

1987
MoDo AIK delas upp i ishockey- 

klubben MODO Hockey, samt fotbolls-
klubben MoDo FF. Damerna upprepar 

succén från 1985 med en final till, silver 
även denna gång. Samma år blir Anders  

Melinder instruktör på hockeygymnasiet  
där han blev kvar i drygt 20 år.

Fredrik 
Andersson som 
spelat i MODO 
några säsonger 
tar steget till 
förstemålvakt 
när han vaktar 
kassen i 34 av 
lagets 42 
matcher.

Finalförlust 
mot Nacka med 

3-2 ,men nära 
skräll efter en 

mycket stark 
insats av  

MODO:s lands- 
lagsmålvakt Mia 

Jonsson, innebär 
tredje silvret på 

fem år.
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IDEELLA KRAFTER

1991
Jan-Åke Andersson är ny tränare  

och det börjar snackas om MODO som 
framtidens och talangernas lag.

Fem juniorer släpptes fram under 
säsongen varav Peter Forsberg och 

Markus Näslund var de mest  
framträdande.

Kent Forsberg och Anders 
Melinder lotsar överaskande laget 

hela vägen till SM-final. Trots 2-0 i 
matcher i bäst av fem lyckas stjärn-
späckade Malmö vända och knipa 
guldet.
Peter Forsberg och målvakten Fredrik 
Andersson var de stora slutspelshjäl-
tarna. Foppa blev under säsongen 
också olympisk guldmedaljör och 
frimärke efter en klassisk straff i 
Lillehammer.

1994

1995
Leif Boork bli ny tränare och laget tar sig till  

SM-semifinal där man förlorar mot Frölunda. 
Kempehallen rustas upp och en relativt  

omodern arena blir landets tredje finaste  
efter Globen och Scandinavium.

Kent Wågström har jobbat ideellt 
för MODO Hockey sedan barnsben. 
Allt började med handen på en 
vattenkran bakom en whiskytunna 
på en Belos. Kent är ett av många 
exempel på att spelare och tränare 
kommer och går men de ideella 
krafterna de består.

Redan som femåring hjälpte han sin pappa 
Bertil Wågström att spola isen på kvällarna. 
Bertil var vaktmästare i början av 50-talet, ett 
uppdrag han delade med Folke Åström. 

– Pappa körde en trädgårdstraktor med en 
whiskytunna från Statt monterad baktill och 
en duk som fördelade vattnet. Där bak stod 
jag och reglerade vattenflödet så att det inte 
blev vallar i kurvorna. När jag var klar fick 
jag ta en back dricka och sälja till de som 
hade tränat. Det kom lag från hela regionen 
eftersom det inte fanns konstfruset överallt.

Ett minne från den tiden är hur pappa 
Bertil såg till att träningsivriga spelare som 
Anders Hedberg, Per Lundqvist och Bosse 
Berglund kunde komma in i Kempehallen 
när det var stängt.

– Han körde dit dem med bilen och låste 
upp men efter någon timme kom de tillbaka 
gråtandes efter att kollegan Folke kört ut 
dem. Han tyckte det slet på isen och att när 
det var stängt var det stängt men pappa 
körde dit dem igen och låste upp, ibland tre 
fyra gånger samma dag.

Efter många år som hjälpande hand åt sin 
pappa blev Kent materialare, först för 
damerna och sedan juniorlaget. 1972 blev 
han materialare för A-laget tillsammans 
med Sven Hörnblad, fram till SM-guldet 
1979.

– Jag missade den avgörande matchen. Jag 
ville så klart åka med ner till Göteborg men 
när jag frågade fick jag nej och vid det laget 
var jag rätt less på hockeyn så jag lämnade 
ifrån mig mina nycklar där och då och 
tackade för mig.

Kent blev inte borta länge efter SM-guldet. 
Efter några säsonger frågade en vän om han 
kunde hjälpa till med rökutsläppet och 
stubben som användes när spelarna gjorde 
entré.

– Han fick tjata lite men jag gick dit och 
sedan blev jag kvar. Efter det var jag vakt i 

restaurangen på Kempis och när vi 
flyttade till arenan fick jag ansvar för 
läktaringång 204.

I dag är Kent ansvarig för arenavär-
darna i Fjällräven Center, totalt 46 
personer en vanlig säsong. I sina 
roller möter de publiken vid såväl 
med- som motgång.

– Än hur publiken beter sig måste 
vi vara glada och positiva, våra 
reaktioner på resultatet får vänta tills 
vi kommer hem. Vi är en del av 
publikens upplevelse och varje 
besökare ska känna att vi ser dem 
och möter dem med ett hej och ett 
leende. Det är moroten för mig, att 
allt ska fungera och att mina 
medarbetare gör ett bra jobb.

Ovärderligt

ENGAGEMANG

I början av 2000-talet fick Martin Sedin 
en idé. Tjugo år senare har idén utveck- 
lats till succékonceptet MODO Channel 
som allt fler elitserieklubbar har inspire-
rats att ta efter.

– Jag hade ett eget nyhetsbrev om MODO med 
några tusen prenumeranter. Vid ett tillfälle var 
jag lite för kritisk och blev kontaktad av förenin-
gen, säger Martin Sedin. Det mötet ledde till att 
jag började jobba ideellt med webbradion.

Under sista säsongen i Kempehallen ville 
Martin skapa rörligt material till webben.

– Jag frågade på kansliet om det fanns någon 
kamera. Det var inte den modernaste men den 
fungerade.

I dag är Martin programledare för MODO 
Channel och en av flera ideella krafter bakom 
succén. Kollegan Per Lundgren kallar sig allt i 
allo i gänget.

– Det här tog fart runt 2015 med Frank 
Eriksson och en vilja att skapa transparens, 
säger Per. Vi var en av de första klubbarna att ta 
betalt för extra material, en möjlighet att ge 
något extra tillbaka till supportrarna.

I dag har MODO Channel en given plats i 
Fjällräven center, med egen studio och utrust-
ning för att sända hela matcher live med 
flerkameraproduktion.

Det är nästan samma gäng som ser till att 
matcherna i Fjällräven Center ramas in med 
ljud, ljus och allt som händer på kuben. Även 
här är det ideella insatser som gäller och det är 
kärleken till MODO som ger drivkraften att 
fortsätta. En kärlek som ibland kan slita hårt i ett 
MODO-hjärta.

– Det här tar fram det bästa och det sämsta ur 
mig, säger Per Lundgren. Den extrema besvikel-
sen när det värsta händer och så den extrema 
glädjen, som när vi vann mot Björklöven i första 
kvarten i fjol. En dröm vore att få se laget ta sig 
tillbaka till SHL och att få producera det så att 
supportrarna känner att de också är med i 
glädjescenerna.

Våra ideella krafter är grunden i all vår verksamhet och viktiga byggstenar i föreningens historia. De skulle 
lätt fylla en helt egen jubileumstidning men här lyfter vi i alla fall fram några härliga exempel. Tacksamheten 
är enorm över all tid och allt engagemang som varje enskild individ väljer att ge till MODO Hockey.
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”AIK:s damsektion har under de sista  
åren varit aktiva inom flera områden. Vi har haft regelbundna 

stoppaftnar under vintern, då ishockeyspelarnas dräkter lagats 
och stoppats. En gång i veckan har vi ordnat så att kaffepannan 

varit varm för ishockeyspelarna efter träningen.”

Ur damsektionens årsberättelse 1960.

1998
Per Bäckman, med 

förflutet i Färjestad och 
AIK, blir ny tränare och 
leder laget till slutspel. I 

fjärde semifinalen mot 
Djurgården blir det 

förlust i förlängning. 
Wernblom, Alavaara och 

Bäckman i huvudrol-
lerna i vad som kallas 

svensk hockeys galnaste  
slutspelsmatch.

MODO Hockey suveräna 
seriesegrare, 22 poäng 

före serietvåan. Bra slutspel 
också, men snöpligt fall i 
femte avgörande finalen 
mot Brynäs hemma i 
Kempehallen. Daniel och 
Henrik Sedin slog igenom, 
valdes till landets bästa 
spelare och fick dela på 
Guldpucken och gjorde 
samma år VM-debut som 
18-åringar.

B
akom kulisserna och 
okända för den stora 
massan har de tvättat, 
stoppat, lagat, kokat 
kaffe och brett smör-

gåsar i snart 70 år. Damsektionens 
insatser för föreningen är värdefulla 
och de är faktiskt rätt unika i hockey- 
sverige.

Efter varje avslutad säsong börjar det 
stora arbetet för gänget som sedan 50-talet 
har förlängt livslängden på spelarnas 
damasker, byxor och tröjor. De som 
startade damsektionen kom från en 
generation som kunde konsten att stoppa 
och den förde de vidare till dem som 
anslöt senare.

– Vi har ju inte haft så mycket föryngring 
tyvärr så nu är vi fem som gör det här, 
säger Gunilla Hörnqvist, ordförande. 
Tidigare träffades vi två gånger i månaden 
för att fika och laga grejer, men nu är det 
mer sällan och mest efter säsong.

Det var Paula Eriksson och Gunnel 
Sandberg som startade sektionen 1953. På 
den tiden tvättade de även matchkläder 
och gjorde smörgåsar att ta med på resan 
till bortamatcherna.

– Vid matcherna i Kempehallen var det 
vi som gjorde fika åt domare, spelare och 
funktionärer. På den tiden hade vi även 
jobb för fotbollen på sommaren. Vi fick 
sitta tillsammans och se matcherna men 
det blev ju mycket spring för att ordna 
med kaffe och annat.

En detalj som inte syns på bilden från ett 
av många lagningstillfällen är lukten som 
följde med spelarnas kläder. Det har inte 
alltid varit rutin att tvätta efter varje 
match.

– Du vet när vi fick in målvaktsgrejer var 
vi ju tvungna att först plocka ur alla skydd 
för att kunna sy och det stank ju svett. Nu 
tvättas det oftare och allting är i bättre 
kvalitet så det blir inte heller lika mycket 
lagning.

Även om materialen förändrats gör 
dagens spelstil med mer närkontakt och 
vassare skridskor att det blir mycket revor i 
kläder och damasker. 

– Efter säsong får vi in vagnar med 
lagens kläder. Vi sitter i ett rum i Fjällräven 
Center och lagar. Grejerna går ju i arv, från 
A-laget till juniorer och så vidare.

När vi ber Gunilla om några minnen från 
förr hittar hon dem vid sidan av hockey- 
planen. Som den gången hon stod vid 

spelargången i Kempehallen och Daniel 
Rydmark från Malmö gick förbi och 
slängde ur sig hårda ord om Peter 
Forsberg till pappa och tränare Kent 
Forsberg.

– Sånt gör mig så arg, att vara så otrevlig, 
jag hade god lust att säga till honom, skrat-
tar Gunilla.

Ett trevligare minne kommer från 
säsongen med Charles Berglund som 
tränare.

– Det har ju inte varit så många som 
vetat om vad vi gör men Challe kom in och 
pratade med oss och var intresserad. Han 
tyckte det vi gjorde var helt fantastiskt och 
berättade att de aldrig hade haft något 
liknande i Djurgården.

Under åren i Kempehallen hände det 
ofta att spelare passerade utanför rummet 
där de satt och lagade.

– Vi hade ju dörren öppen och de kom in 
till oss, nu kommer det många nya spelare 
hela tiden så det blir inte samma sak. Vi 
känner oss uppskattade, det gör vi och 
MODO har betytt jättemycket för oss, det 
är laget vi håller på och ställer upp för i 
alla väder!

1999

1998
Vid de Olympiska  
spelen i Nagagno  

får damer för första  
gången delta i  

hockeyturneringen  
och MODO representeras 
där av Therese Sjölander 

och Linda Gustafsson.
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2000
En sjätte plats i grundserien och 

strålande slutspel igen. Frölunda och 
Brynäs slogs ut och sjunde semifinal-

matchen i Gavlerinken var enligt 
många den bästa hockeyn som visats 

upp i Sverige. Slutresultat 6-3 och 
tvillingarna Sedin är delaktiga i alla 

mål. Tyvärr tre raka förluster i finalen 
mot ett starkt Djurgården. 

Spel om SM-guld 
under Jim 

Brithéns första år 
som tränare. Luleå i 
kvartsfinal och 
Frölunda i semifinal 
slogs båda ut med 4-2 i 
matcher. Tyvärr blev 
finalen en upprepning 
av den mot Djurgården 
två år tidigare med tre 
raka förluster.

2005
Tidernas säsong i Elitserien tack 
vare lockout i NHL. I MODO finns 
tolv spelare från NHL.  
Peter Forsberg kommer hem och 
tröjan halas ner från taket. Något 
senare anländer även Markus 
Näslund och laget slutar på sjätte 
plats i grundserien.  
I kvartsfinalen blir det förlust mot  
Färjestad med 4-2 i matcher.

Säsongen 2001/2002 spelade 50 
svenskar i NHL varav 11, dvs. 22%,  
hade kommit dit via MODO Hockey.
Det kan jämföras med Örnsköldsviks  
befolkning som samma år utgjorde ca 
0,63 % av den svenska befolkningen.

22%
MODO I NHL

Zdeno Chára, 205 cm, här i 

närkamp med Henrik Sedin.

V
arje gång människor förun-
drats över och beundrat 
MODO Hockey för tiden som 
internationell plantskola har 
namnet Anders Melinder 

ofta kommit på tal. Instruktören på ho-
ckeygymnasiet i Örnsköldsvik som följde 
talangerna på nära håll.  
  – Han fick oss att tävla både på och utanför isen, 
säger Markus Näslund.

 Under en följd av år formligen sprutade det ut 
hockeytalanger i Ångermanland. De allra flesta 
av dem skolades sedan via ishockeygymnasiet i 
Örnsköldsvik och via MODO Hockeys junior- och 
seniorverksamhet.

Och mitt bland alla talanger stod Anders 
Melinder. Ishockeyprofilen från Nordingrå som 
blev tränare på elitnivå och som i drygt 20 år var 
instruktör på det då omtalade ishockeygymnasiet.

I dag har han hunnit bli 72 år och är lågmäld 
kring sin egen betydelse. Men Markus Näslund 
tvekar inte att hylla en av sina läromästare.

– Han var väldigt duktig på att motivera oss till 
att träna stenhårt och att mäta oss mot varandra i 
alla möjliga grenar. Det blev en intern kamp där 

vi sporrade varandra på ett väldigt bra sätt,  
säger Markus.

Anders Melinder återkommer ofta till hela 
landskapet av spelare och ledare när han ska 
förklara anledningen till den närmast osannolika 
produktionen av ishockeystjärnor. I den vida 
hockeyvärlden har MODO fått ett stort erkännan-
de i det avseendet, men han menar att det finns 
anledning att även hylla hela distriktets klubbar.

– Det handlar så klart om grabbarna själva och 
deras inställning till vad som krävdes; till 
träningar och till matcher. Vi är många som har 
bidragit till den utvecklingen och jag är glad och 
tacksam över att jag fått vara en del av den, säger 
Anders Melinder.

Fyra svenska SHL-klubbar platsade bland de tio 
bästa drömlagen från Europa när branschtidnin-
gen The Hockey News 2015 rankade vilka stjärnor 
man producerat genom åren. Modo blev då 
Sverige-bäst följt av Färjestad, Djurgården och 
Frölunda där inte oväntat ryska CSKA Moskva var 
nummer ett.

Ett stort erkännande för ett litet landskap bland 
betydligt större städer och regioner. Och väl värt 
att minnas från en 100-årig idrottshistoria.

PÅ VÄRLDSKARTAN

HUR MÅNGA? 

Är du nyfiken på fler spelare som 
gått till NHL via MODO Hockey? 
Bilden här nedanför finns som 
fotovägg på Fjällräven Center.

2002
Therese 

Sjölander vinner 
brons i OS i Salt Lake 

City och kommer 
sedan hem till 

Örnsköldsvik för att 
bärga klubbens 

fjärde silver i 
damhockeyns  

högsta liga.



Daniel Sedin
Vancouver Canucks: 2000-18
(Lockoutsäsong 04-05, spel i MODO)

1306 NHL-matcher  |  1041 poäng 17
NHL-SÄSONGER

Anders Hedberg
Winnipeg Jets: 1974-78 
*Winnipeg tillhörde 1972-79 WHA - en konkurrent till NHL
286 WHA-matcher  |  458 poäng
New York Rangers: 1978-85
465 NHL-matcher  |  398 poäng

7
NHL-SÄSONGER

+4*

Henrik Sedin
Vancouver Canucks: 2000-18
(Lockoutsäsong 04-05, spel i MODO)
1330 NHL-matcher  |  1070 poäng 17

NHL-SÄSONGER

Thomas Gradin
Vancouver Canucks: 1978-86

Boston Bruins: 1986-87

677 NHL-matcher  |  593 poäng 9
NHL-SÄSONGER

Peter Forsberg
Québec Nordiques: 1994-95 (Lockout del av säsong)Colorado Avalanche: 1995-2004, 2007-08, 10-11 Philadelphia: 2005-07 Nashville: 2006-07708 NHL-matcher  |  885 poäng

14
NHL-SÄSONGER

Samuel Påhlsson
Boston Bruins: 2000-01 Anaheim Mighty Ducks: 
2000-09  (Lockout 04-05) Chicago: 2008-09 
Columbus: 2009-12 Vancouver: 2011-12  
726 NHL-matcher  |  189 poäng

11
NHL-SÄSONGER

Victor Olofsson
Buffalo Sabres: 2018-

84 NHL-matcher  |  64 poäng

Antal matcher och poäng fram till mars 2021 3
NHL-SÄSONGER

Markus Näslund
Pittsburgh Penguins: 1993-96
Vancouver Canucks: 1996-2008 (Lockout 04-05)
New York Rangers: 2008-09
1107 NHL-matcher  |  866 poäng

15
NHL-SÄSONGER

Victor Hedman

Tampa Bay Lightning: 2009-

(Lockout del av säsongen 2012-13)

786 NHL-matcher  |  498 poäng

Antal matcher och poäng fram till mars 2021

12
NHL-SÄSONGER
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2006
Vid OS i Turin vinner Therese 

Sjölander, Emma Eliasson, 
Anna Vikman och Kristina 
”Kicki” Lundberg OS-silver.

MODO vinner Riksserien men 
förlorar tyvärr finalen mot 

Mälarhöjden/Bredäng med 2-1. 
Kicki Lundberg svarar för 

fullträffen där MODO jobbade 
stenhårt i en jämn match. 

En hockeyresa som saknar motstycke i 
klubbens historia. Efter 28 år är MODO 

Hockey återigen svenska mästare.
Laget slutade trea i grundserien med bara  
sex hemmaförluster i sin splitternya arena.  
I slutspelet är laget som bäst när det gäller. 
Seger i förlängning i sjunde avgörande 
kvartsfinalen mot Timrå. Och seger i sjunde 
avgörande semifinalen mot HV71. I sjätte 
finalmatchen mot Linköping gör Kristian 
Kuusela 3-2, ett resultat som står sig  
matchtiden ut i Cloetta Center.

2007

2008
MODO slutar åter 

trea i grundserien, 
men Timrå IK tar  

revansch i 
kvartsfinalen med  

4–1 i matcher. 

2009
Per-Åge Skröder sätter ett 
otrolig rekord när han gör 

mål i 11 matcher i följd.
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SUPPORTRAR

2011
MODO hamnar i kvalserien för 
första gången sedan 1990. Laget 

vinner en direkt avgörande match 
hemma i Fjällräven Center mot 
Södertälje med 2–0 och behåller 

elitserieplatsen. Efter säsongen blir 
Markus Näslund klubbens nye  

general manager.

Efter inte mindre 
än tio brons och fem 

silver vinner MODO 
ett efterlängtat 
SM-guld. I en 
rafflande final mot 
Brynäs gör Maria 
Lindh matchens 
enda mål.

Hej, Fredrik Warg här.
Jag har varit ute på en jaktresa efter MODO-supporters med stort 
engagemang och stor passion för klubben närmast hjärtat. Det kryllar 
nämligen av modoiter i och utanför kommungränsen, över hela landet, 
runt om i Europa och till och med i andra världsdelar.
Men jag har nöjt mig med att kuska runt i Sverige för att fånga några 
av de riktigt passionerade och engagerade supportrarna och när allt 
är klart finns det tio kortfilmer på MODO Channel med många sköna 
profiler.
Frågan handlar kort och gott om MODO-hjärtat och hur man närmast 
förbehållslöst kan älska ett ishockeylag och en klubb. Vad är grejen 
frågar jag mig och den frågan får framför allt de beundransvärda 
människor som jag träffar.
Hittills ligger tre-fyra produktioner klara och så här långt har jag lärt 
mig att det finns massor av olika anledningar, tillfällen och historier 
som skapar en riktigt hängiven modoit.

I premiäravsnittet träffar jag MODOs Kempar, ett störtskönt gäng som 
bland annat använder ett Timrå-redskap, från sjunde och avgörande 
kvartsfinalen 2007, till ordförandeklubba vid sina sammanträden.
Och jag har träffat Maud i Stockholm som växte upp i storstan där de 
flesta hockeyintresserade klasskamraterna höll tummarna för Djurgår-
den. MODO påminde hennes mest om sitt eget namn och då bestämde 
hon sig för att det skulle bli klubben i hennes hjärta. I dag missar hon 
inte en match och följer allt som skrivs och sägs om föreningen, trots 
att hon inte har någon annan koppling till Örnsköldsvik och inte heller 
till resten av Höga Kusten.
Björn i Malmö är en annan grundmurad MODO-supporter som har sina 
anledningar att hålla alla sina röd-vit-gröna tummar, och MODO-Kaj, som 
bor i Falkenberg, får man ju inte missa att intervjua en sådan här gång.
Så vad är grejen, egentligen?
Missa inte min resa bland de riktigt sanna MODO-iterna.
Ses!

Vad är grejen?
MODOHJÄRTAT

2014 
MODO representeras 
i OS av Erika Grahm, 
Maria Lindh, Emma 

Nordin, Johanna 
Olofsson och 

Valentina Wallner.

2012
2010 

Återigen 
återfinns 

MODO i OS,  
den här gången 
i  form av Frida 

Nevalainen,  
Tina Enström, 
Emma Nordin 

och Frida Svedin 
Thunström.

Staffan Edvinsson visar upp MODOs Kempars ordförandeklubba med en intressant proveniens. Hur kan det komma sig att en stockholmare utan någon koppling till Örnsköldsvik blir en inbiten MODO-it?



2016
MODO Hockey blir 
en allsvensk klubb 
efter en 31 år lång  
sejour i högsta ligan. 
Leksand kniper 
platsen efter 
vändning och 
förlängnings- 
avgörande i match 
sju i ett fullsatt 
Fjällräven Center.

Donald 
Brashear blir 

publikfavorit, 
och än en gång  
tvingas MODO  

kvala för att säkra 
SHL-kontraktet. 

MODO vinner match- 
serien med 4-0 mot 

Vita Hästen från 
Norrköping och  

13–2 i målskillnad.

2017 
MODO Hockey  
vinner dubbelt  

SM-guld för  
juniorer.

2020 
Seriefinalspel mot  

Björklöven där MODO 
vinner första matchen i 

Umeå med Magnus 
Häggström som match-

hjälte. Pandemin slår till 
och andra matchen spelas 

inför tomma läktare i 
Fjällräven Center. Sedan tar 

säsongen plötsligt slut och 
inget avancemang till SHL.

Vidare mot

2121

MODOHJÄRTAT

2015

2018 
Vid de olympiska 

spelen i PyeongChang 
finns fem spelare från 

MODO med; Erika 
Grahm, Annie Svedin, 

Olivia Carlsson, 
Johanna Olofsson  

och Sarah Berglind.

SÄNDNING
Jubileums-

I MODO CHANNEL
LÖRDAG 27 MARS KL 19:21

Med gäster från nutid och dåtid 
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ORDFÖRANDEN
GENOM TIDERNA:
1921-22  Albin Hallbro
1923  Paul Iggström
1924  Georg Hallström
1925  Gösta Nylander
1926-27  Wilhelm Bäcklin
1928  Markus Lundgren
1929  Gunnar Björkström
1930-32  Anders Lundgren
1933-35  Berthold Hörnfeldt
1936-39  Allan Andersson
1940  Isidor Edlund
1941-43  Erik Olsson
1943-49  Erik Eriksson
1950-55  Carlabel Berglund
1956  Olle Helmersson
1957-58  Göte Eriksson
1959-63  Göte Hedin
1964-81  Thorsten Andrén
1982-83  Bernt Löf
1983-88  Tore Erkén
1988-91  Erik Hörnell
1991-95  Tore Erkén
1995-07  Åke Eklöf
2007-09  Anders Källström
2009-10  Sven Kågevall
2010-13  Göran Ericson
2013-16  Tomas Byberg
2016-  Ulf Strinnholm-Lidfalk

GULDPUCKEN 
Sedan 1978/79 delas priset ut till den spelare en jury ansett 
varit säsongens lirare. Delades ursprungligen ut till den spe-
lare som fått sammanlagt flest poäng av särskilda jurymän 
vid varje hemmamatch i SM-slutspelet.

1963/64: Nicke Johansson
1992/93: Peter Forsberg
1993/94: Peter Forsberg
1998/99: Daniel och Henrik Sedin
2006/07: Per Svartvadet

3448
MATCHER TOTALT

har Per Svartvadet, Magnus Wernblom,  
Andreas Salomonsson, Hans Jonsson

och Oscar Hedman spelat i MODO.
Dessa utgör topp 5 i MODOs matchliga.

Hederspris uppsatt av JOFA AB och tidningen HOCKEY, som  
går till Elitseriens (SHL:s) värdefullaste spelare varje säsong.  

Jury är ligans alla spelare.

1992/93: Peter Forsberg
1993/94: Peter Forsberg

2009/10: Mats Zuccarello-Aasen

Årets
HOCKEYTJEJ
Utmärkelsen instiftades av Kamratföreningen Ishockey-
journalisterna och delas årligen ut till mest framstående 
tjej i svensk ishockey.

2012/13: Johanna Olofsson

Årets
JUNIOR

Hederspris, som utses av Kamratföreningen 
Ishockey-journalisternas styrelse. 1961–92 
utsågs vinnaren av tidningen Expressen.

1968/69: Anders Hedberg
1969/70: Anders Hedberg
1974/75: Thomas Gradin
1977/78: Tomas Jonsson
1992/93: Peter Forsberg

1994/95: Anders Eriksson
1996/97: Samuel Påhlsson

1998/99: Daniel Sedin
1999/00: Henrik Sedin

2008/09: Victor Hedman

Håkan Loob 
TROPHY

275 MÅL GJORDE MAGNUS WERNBLOM  
i MODO och är därmed klubbens främste  
målskytt fram till våren 2020. Två mål fler än Per  
Lundqvist och 65 fler mål än Per-Åge Skröder.

HJÄLMEN:

RINKENS Riddare
Pris till den spelare som under säsongen ”visat 

stort gentlemannamässigt uppträdande,  
samtidigt som han varit framträdande i övrigt”.

1998/99: Frantisek Kaberle
2001/02: Mattias Weinhandl

SKSKYTTE- 
TROFÉN
1981/82: Per Lundqvist  

(25 mål, 18 assist, totalt 43 poäng)

2008/09: Per-Åge Skröder  
(30 mål, 29 assist, totalt 59 poäng)

2009/10: Mats Zuccarello-Aasen  
(23 mål, 41 assist, totalt 64 poäng)

      HONKEN
      TROPHY
Priset delas årligen ut till årets målvakt i svensk ishockey  
av Kamratföreningen Ishockeyjournalisternas styrelse.

2013/14: Linus Ullmark

Ett pris från SHL och C More  
som tilldelas säsongens bäste  
målskytt i grundserien i SHL. 

2008/09:  
Per-Åge Skröder 30 mål
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QUIZ

Vinn plats  
i en loge!

Hur mycket vet du?

1. Vilket år blev 
Flygvapnet huvud-
sponsor?
a) 1979

b) 1980

c) 1981

1:a pris: Loge och mat en match säsongen 21/22

2:a pris: Retro-kit med två olika t-shirts och jubileumsbok

3:e – 10:e pris: Jubileumsboken

Skicka in ditt svar senast 30 april 2021 till: biljetter@modohockey.se 
I ämnesraden skriver du ”100-årsquiz” och i meddelandet skriver du  
frågans nummer följt av rätt svar och dina kontaktuppgifter.

Vinnarna kontaktas och presenteras sedan på modohockey.se

2. På vilken plats i  
tabellen slutade MODO 
guldsäsongen 2006/07?
a) Första

b) Andra

c) Tredje

3. Vem i MODO gjorde 
matchens två mål på 

Ishockeyförbundets  
50-årsjubileum?
a) Lena Lundgren

b) Ulla Jonsson

c) Therese Sjölander

4. När vann MODO DM  
för första gången?
a) 1939

b) 1946

c) 1954

5. Hur gammal var Thomas 
Gradin när han skrev på för 
MODO från Långsele?
a) 14

b) 15

c) 16

6. I vilken klubb spelade 
Andreas Salomonsson 
2001?
a) MODO Hockey

b) Skellefteå

c) Djurgården

7. Hur många av spelarna som 
vann SM-guld 2007 hade 
passerat hockey- 
gymnasiet i Örnsköldsvik?
a) Tolv

b) Femton

c) Arton

8. Vem gjorde matchens enda 
mål när MODO vann SM-guld 
2012?
a) Maria Lindh

b) Frida Nevalainen

c) Erika Grahm

 9. När blev Leif Boork 
tränare för herrlaget?
a) 1993

b) 1994

c) 1995

10. Vem var MODOs förste 
landslagsspelare?
a) Nicke Johansson

b) Åke Nordström

c) Anders Nordin

12. Vilka mötte Tre Kronor i den 
första landskampen i Kempe-
hallen 1965?
a) Kanada

b) Sovjetunionen

c) Finland

11. Hur många silver har 
damlaget vunnit?
a) Fyra

b) Fem

c) Sex



Köp din ikon t-shirt eller retroprodukt på  
WWW.MODOHOCKEYSHOP.SE

PRINTS 50x70 cm 199 kr/st eller 559 kr vid köp av alla tre   T-SHIRT med ikonmotiv eller jubileumslogga 249 kr/st   JUBILEUMSBOK 349 kr



Fjällräven Center, Viktoriaesplanaden 1
Box 49, 891 21 Örnsköldsvik
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