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Groko hockey

--- en ung klubb som skyndar långsamt
Luleå (NSD-Sport) En presentation av Groko
hockey kan ■ammanfattas i ett par korta punk
ter.
Klubben såg dagens ljus tidigare i höstas. dA
IFK Luleås fotboll och ishockey separerade.
Starten har varit mer än lovande. Administra
tivt och ekonomiskt har det gått bättre ön vän
tat. Sportsligt finns det heller ingen anledning
att klaga.
Groko hockey ska skynda långsamt med sik
tet inställt pA elitserien omkring 1980. I huvud
sak ska klubben vara självförsörjande när det
gäller rekrytering av spelare, en målsättning som
redan nu ser ut att kunna hållas.
Groko har pA ett knappt halvår släppt fram
flera ungdomar, som visat sig ovanligt försig•
komna. Fortsättning följer under Lars-Åke Si
vertssons kloka handledning.
I det här sammanhanget finns det dock an
ledning att också titta tillbaka pA gångna tider,
dA ishockeyn lydde under IFK Luleås stjärna.
Nitton av 24 spelare är nämligen fostrade i IFK
Luleå.
IFK Luleå tog upp ishockeyn 1938. Under
Aren 1941-60 huserade klubben pA Loet och där
efter drog man in pA gamla Cedern, rinken där
lirare som Kent Sund6n, Åke Stenlund och Kjell
Widmark si9nerade sina genombrott.
Åren 1966-69 spelade IFK sina hem
mamatcher I Boden I väntan pA att Delfinen

skulle växa fram. I och med Invigningen av Del•
finen har ishockeyn sakta men säkert utvecklats·
positivt.
Grunden till dagens Groko lades Aren 197273, dA IFK Luleå blev tvåa och trea i JSM.
Kent Sund6n var klubbens förste landslags
man och spelade tolv matcher i Vikingarna. Sen
har han fått efterföljare i Håkan CarlSBon, Måts
Blomqvist, Roland Stoltz och Lars-Gunnar Pet
tersson.
HA.kan gjorde 17 juniorlandskamper, Mats 13
och Rolle fem. Lars-Gunnar Petterson har hunnit
med ett par och har för avsikt att öka pA antalet i
vinter. Lars-Gunnar har dessutom Atta pojk
landskamper.
Den som nått längst heter dock utan tvekan
Hardy Åström, för närvarande proffs i New York
Rangers. De spelare som gjort mest för ishoc
keyn I Lulel torde dock vara Kent Sund6n, Åke
Stenlund och Kjell Widmark. trotjänare som
fortfarande finns med i bilden.
PA ledarsidan ska naturligtvis Stig Norblad
nämnas, IFK Lulels meste ledare som nu håller
sig i bakgrunden. En honnör ocksl adress Åke
Wikman, mannen som inte minst vet hur kon
takten med preSBen ska skötas.
I dag handlar det om Groko hockey. ishoc
keyförening· I Lulel med mllsättningen att bli ett
storlag me� säte i Elitserien.

Första raden frln vänster
Namn
. Benny Westerlund
StefanSandberg
Ingemar Bergman
Åke Johansson
Mats Blomqvist
Bo Eriksson
Mats Karlsson
MatsÖhman
Peter Åström
Andra raden frln vänster
Rickard Nilsson
Åke Stenlund
Kjell Widmark
Rolf Karlsson
Hlkan Carlsson
Lars-Gunnar Pettersson
Torbjörn Köhler
Mikael Strömshed
Sven-Erik Edström
ÅkeWikman
Lars-Åke Sivertsson
Tredje raden frln vänster
Lars-Olov Edström
KentSund6n
Thomas Bäckström
Lars Bergström
KjellLandström
LennartLindström
Anders Eriksson
Per Ceder

Ålder Yrke
studerande
lagerarbetare
studerande
vaktmästare
brandman
lagerarbetare
brandman
1tuderande
termlnalarbetare

Moderförening
(materialförv.)
IFKLuleA
IFKLuleA
LulelSK
1F.KLuleA
IFKLuleA
IFKLuleA
IFKLulel
(materialförv.)

27
31
32
23
22
17
25
20
22
33
36

badmästare
chaufför
brandman
elektriker
studerande
studerande
revisorassistent
snickare
hamnarbetare
prissättare
försäljare

(massör)
IFKLulel
IFKLuleå
IFKLuleå
IFKLuleA
IFKLuleå
IFKLuleå
IFKLulel
IFKLuleå
(lagledare)
(tränare)

22
31
24
21
25
27
26
21

hamnarbetare
IFKLulel
IFKLuleå
brandman
IFKLulel
studerande
studerande
IFKLuleA
IFKLuleå
entreprenör
svetsare
Laisvall
studerande
KAgedalen
terminalarbetare IFK Lulel
LuleASK

17
19
22
19
21
18
22
16
21

