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HENRIK ZETTERBERG  slutar - så här stor var han 

JOSEFIN BOUVENG  går mot en strålande hockeyframtid 
	 .-I Anewe1~ 

Här är ditt hockeyliv,  VIKTOR FASTH! 

BRYNÄS  i spännande samarbete med Teg 
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Nu gör Josefin andra säsongen i Djurgården. 
Foto: Bildbyrån. 
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"Jag hoppas kunna fortsätta utvecklas. 
Helt klart så är det en bra miljö i Djurgår-
den för att ta nästa steg" säger Josefin. 
Foto: Bildbyrån. 

 

VI HAR EN MILJÖ 
SOM ÄR BRA ATT 
UTVECKLASI I 
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DET BÖRJADE I  WINGS HC  ARLANDA. NU  GÖR 17-ÅRIGA FORWARDSTALANGEN 

JOSEFIN BOUVENG SIN ANDRA SÄSONG I SDHL MED DJURGÅRDENS IF. 

- NU KÄNNER JAG MIG MER TRYGG MED ALLT RUNT OMKRING. VI  HAR EN JÄTTEBRA 

GRUPP OCH EN MILJÖ SOM JAG TROR KOMMER ATT BETYDA ATT MAN KAN 

UTVECKLAS OCH HELA TIDEN TA STEG I RÄTT RIKTNING, SÄGER BOUVENG SOM INNAN 

HON FLYTTADE TILL DJURGÅRDEN ALLTID HAR SPELAT MED KILLAR. 

Nu gör Josefin andra säsongen i Djurgården. 
Foto: Bildbyrån. 

Ishockeyintresset för Josefin Bouveng föddes 
när hon följde med på lillebrors hockeyträ-
ningar. 

- På den vägen var det. Jag tittade på när 
han hade träning och tyckte det såg roligt 
ut. Då kände jag att jag också ville testa, ville 
vara med, säger Bouveng som då var nio år 

gammal och aldrig för en sekund ångrat att 
hon valde att börja spela hockey. 

- Nej, absolut inte. Det har varit jätteroligt 

från första stund. Överlag måste jag säga 
att jag hade det kanonskojigt i  Wings HC  
Arlanda. Föreningen eller laget gjorde inte 

någon skillnad på mig för att jag var tjej. 
Utan jag var med på samma premisser som 
alla andra och det är så det ska vara. 

FÖRSTA SÄSONGEN MED TJEJER 
Fram till och med våren 2017 spelade Bou-

veng i  Wings HC  Arlanda och den avslutan-
de säsongen där handlade det om spel i U16. 

När det sedan var dags för gymnasie-
studier så blev Bouvengs val Djurgårdens 
hockeygymnasium. 

- Närjag förra säsongen klev in i Djurgår-
dens organisation så var det första gången jag 
spelade tillsammans med tjejer, säger Bouveng 
som under debutsäsongen i SDHL spelade 33 
grundseriematcher och gjorde tolv poäng, var-
av sex mål. I SM-slutspelet blev det ytterligare 
ett mål och två  assists  på fyra matcher. 

- Det var en helt okay debutsäsong, säger  

Bouveng som på meritlistan också har spel i 
två JVM (en silvermedalj) och också vunnit 

Stålbucklan. 

"ÄLSKAR ATT TRÄNA" 
I Djurgården har hon gjort intryck på omgiv-
ningen. Så här säger exempelvis sportchefen 
Nils Ekman: 

- Hockeymässigt älskar hon att träna. 
Det som gör henne unik är att hon bara ser 
utmaningar och möjligheter i allting hon gör. 
Hon sätter inte några begränsningar för sig 
själv och vågar utmana de bästa. 

- Jag är ambitiös och när jag gör någon-
ting vill jag göra det fullt ut, säger Bouveng. 

VILKA ÄR DINA FRÄMSTA EGENSKAPER 

PÅ ISEN ENLIGT DIG SJÄLV? 
- Att jag har ett bra skott och att jag tycker 
om att göra mål. Sedan tycker jag också att 
speluppfattningen finns där. 

FRÄMSTA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN? 
- Det första jag tänker på och det jagjobbar 
dagligen med är att ha snabba fötter på små 
ytor. Det vill jag verkligen förbättra. 

LUGN SOM PERSON 
PERSONEN JOSEFIN BOUVENG? 
- Jag är ganska lugn av mig, inte någon som 
vill ta plats. Jag är också en person som bryr 
mig om andra i alla lägen. 

FÖREBILDER? 
- Jag skull vilja säga att jag inte haft några 
förebilder eller idoler på det sättet. Det är 

faktiskt sant. 
Förra säsongen slutade Djurgården fyra i 

SDHL. I SM-slutspelet besegrade man först 
HV71 innan man föll i semifinal mot blivande 
guldlaget Luleå. Den här säsongen fick 
Djurgården en tuff start på seriespelet men 

Bouveng tror på laget. 
- Vi startade med några förluster men 

vi känner att vi hela tiden utvecklas i rätt 
riktning och jag är övertygad om att vi bara 
kommer att bli bättre och bättre. Det första 
målet vi satt upp är att kvalificera oss för 
SM-slutspelet och väl där vill vi göra bra 

ifrån oss. 

PERSONLIGEN? 
- Jag hoppas kunna fortsätta utvecklas. Helt 
klart så är det en bra miljö i Djurgården för 

att ta nästa steg. 

HUR SER DU PÅ SDHL I STORT? 
- Nu är det bara min andra säsong. Men 
min känsla är att ligan utvecklas hela tiden. 
Tycker också att det bara blir jämnare och 
jämnare mellan lagen och det är kul. 

PATRICK EDLUND 
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Att Bouveng är en av landets stora for-
wardstalanger råder det inte något tvivel om. 
De senaste säsongerna har hon också repre-
senterat juniorlandslaget vid 35 tillfällen. 

- Min dröm och mitt mål är att en dag få 
chansen i Damkronorna. Det är det största 

man kan göra som spelare tycker jag. I ett 
längre perspektiv så är min målsättning att 
bli så bra som möjligt, säger Bouveng. 



MODERKLUBBEN 

I PINBACKSHALLEN, MÄRSTA HAR  WINGS HC  ARLANDA SITT SÄTE. EN KLUBB SOM 

ETABLERADES 1963 OCH SOM EFTER NAMNBYTEN OCH SAMMANSLAGNINGAR FICK 

SITT NUVARANDE NAMN 2007. 

KLUBBEN HAR FOSTRAT MÅNGA SPELARE SOM BLIVIT FRAMGÅNGSRIKA OCH NU 

HOPPAS MAN SJÄLVA OCKSÅ PÅ FRAMGÅNGSRIKA ÅR. 
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EFTER TUFFA AR FINNS DET 

NU FRAMTIDSTRO l  WINGS  
Förra våren ramlade  Wings HC  Arlanda 

ur Hockeyettan efter att i kvalserien slutat 

trea. Förlust i sista omgången hemma mot 

Värmdö gjorde att Trångsund smet förbi  

Wings HC  Arlanda i tabellen. 

- Vi har med A-laget rättat munnen efter 

matsäcken de senaste åren och konsekven-

sen av det blev att vi ramlade ur Hockey-

ettan. Tufft och tråkigt naturligtvis men det 

fanns inte någon annan möjlighet att göra 

för oss, säger Johan Karlsson, ordförande i  

Wings HC  Arlanda och fortsätter: 

- Närjag kom in som ordförande för tre år 

sedan så var den här klubben riktigt illa ute. 

Vi genomförde en rekonstruktion 2016 och 

vi har jobbat stenhårt för att få ekonomin i 

balans. Det har vi lyckats med och vi har en 

stabilitet som gör att det finns möjligheter 

att utvecklas. Men vi måste göra det på rätt 

sätt. 

ALLSVENSK STATUS ÅR 2000  
Wings HC  Arlanda spelade så sent som 

2000 i landets näst högsta serie - Allsvens-

kan Norra. Ett misslyckat kvalspel gjorde 

dock att man fick ta klivet ned i dåvarande 

Division 1 och sedan dess har klubben aldrig 

varit högre upp i seriesystemet. Den här 

hösten är det Hockeytvåan Östra som gäller  

för  Wings HC  Arlanda men målsättningen 

är given: 

- Vi ska ta oss upp i Hockeyettan igen. 

Det är viktigt för hela föreningen. Att vi sit-

ter ihop på ett bra sätt, säger Karlsson och 

vidareutvecklar sitt resonemang: 

- Vi har ungdomslag hela vägen hela vägen 

från minsta knatte upptill U16 Elit. Sedan har 

vi två juniorlag som spelar i regionselit och 

vårt J18 kvalificerade sig förra säsongen för 

spel i Allsvenskan efter nyår. Tillsammans 

med Arlanda Gymnasium så bedriver vi också 

ett HG och med allt detta i beaktande så är 

det också viktigt att ha A-laget på en bra nivå. 

STOR HOCKEYSKOLEVERKSAMHET  
Wings HC  Arlanda har som sagt kämpat 

hårt med ekonomin i flera år men känner nu 

att man har en stabilitet - en grund att stå på 

som gör att man vågar känna optimism. 

- Vi kan nu fortsätta att utveckla vår verk-

samhet. Vi har exempelvis Hockeyskolan där 

vi har ca 100 barn som är med. Den är otro-

ligt viktig för oss. Vi ser också på vår förening 

som någonting mer än en hockeyförening. 

Vi har betydelse för kommunen och vi vill 

bidra med mycket. Vi har precis startat upp 

ett nytt projekt som heter "skridsko för alla" 

och precis som det låter så handlar det om  

att precis vilken person som helst får lära sig 

att åka skridskor helt enkelt - och det är inte 

någon avgift utan helt gratis för individen, 

berättar Karlsson. 

"FÖRENINGEN MÅR BRA" 

I kommunen finns det många idrottsklub-

bar men de två mest kända och största är 

handbollsklubben Skånela IF och så  Wings 

HC  Arlanda. 

- Vi märker helt klart att det finns intresse 

för vår klubb. Intresse från både sponsorer 

och kommunpolitiker, säger Karlsson. 

HUR SKULLE DU SÄGA ATT  WINGS HC  

ARLANDA MÄR JUST NU? 

- Jag kan säga att föreningen mår bra. Den 

ekonomiska biten har vi redan pratat om och 

ser man till själva sporten så har vi fantastis-

ka ledare och tränare som på ett föredömligt 

sätt hjälper till att utveckla lag och individer. 

Vi samarbetar också med StarZone där vi 

genom ledning av dem kan erbjuda våra spe-

lare ca 100 teknikpass/säsong. Det tycker vi 

är en bra sak. Vi vill skapa förutsättningar för 

alla individer att bli så bra som de kan bli.  

Wings HC  Arlanda har fostrat många duk-

tiga spelare. En som definitivt är i ropet just 

nu är William Karlsson som gör succé i  NHL.  

"VI HAR STABILITET OCH KAPITAL 

FÖR ATT UTVECKLAS " 
48 I HOCKEY 912018 
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ET 
NU  FRAMTIDSTRO  I WINGS  Hockeyskolan stöttar A-laget frän läktaren när  

Wings  möter Huddinge 22/10-2017. 

NHL-stjärn  
Knights) å 

Wi liam Karlsson (Vegas Golden 
esö,K för träning i Pinbackshalen.r  
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MODERKLUBBEN 

Förra våren ramlade  Wings HC  Arlanda 
ur Hockeyettan efter att i kvalserien slutat 
trea. Förlust i sista omgången hemma mot 
Värmdö gjorde att Trångsund smet förbi  
Wings HC  Arlanda i tabellen. 

- Vi har med A-laget rättat munnen efter 
matsäcken de senaste åren och konsekven-
sen av det blev att vi ramlade ur Hockey-
ettan. Tufft och tråkigt naturligtvis men det 
fanns inte någon annan möjlighet att göra 
för oss, säger Johan Karlsson, ordförande i  
Wings HC  Arlanda och fortsätter: 

- När jag kom in som ordförande för tre år 
sedan så var den här klubben riktigt illa ute. 
Vi genomförde en rekonstruktion 2016 och 
vi har jobbat stenhårt för att få ekonomin i 
balans. Det har vi lyckats med och vi har en 
stabilitet som gör att det finns möjligheter 
att utvecklas. Men vi måste göra det på rätt 
sätt. 

ALLSVENSK STATUS ÅR 2000  
Wings HC  Arlanda spelade så sent som 
2000 i landets näst högsta serie - Allsvens-
kan Norra. Ett misslyckat kvalspel gjorde 
dock att man fick ta klivet ned i dåvarande 
Division 1 och sedan dess har klubben aldrig 
varit högre upp i seriesystemet. Den här 
hösten är det Hockeytvåan Östra som gäller  

för  Wings HC  Arlanda men målsättningen 
är given: 

- Vi ska ta oss upp i Hockeyettan igen. 
Det är viktigt för hela föreningen. Att vi sit-
ter ihop på ett bra sätt, säger Karlsson och 
vidareutvecklar sitt resonemang: 

- Vi har ungdomslag hela vägen hela vägen 
från minsta knatte upp till U16 Elit. Sedan har 
vi två juniorlag som spelar i regionselit och 
vårt J18 kvalificerade sig förra säsongen för 
spel i Allsvenskan efter nyår. Tillsammans 
med Arlanda Gymnasium så bedriver vi också 
ett HG och med allt detta i beaktande så är 
det också viktigt att ha A-laget på en bra nivå. 

STOR HOCKEYSKOLEVERKSAMHET  
Wings HC  Arlanda har som sagt kämpat 
hårt med ekonomin i flera år men känner nu 
att man har en stabilitet - en grund att stå på 
som gör att man vågar känna optimism. 

- Vi kan nu fortsätta att utveckla vår verk-

samhet. Vi har exempelvis Hockeyskolan där 
vi har ca 100 barn som är med. Den är otro-
ligt viktig för oss. Vi ser också på vår förening 
som någonting mer än en hockeyförening. 
Vi har betydelse för kommunen och vi vill 
bidra med mycket. Vi har precis startat upp 
ett nytt projekt som heter "skridsko för alla" 
och precis som det låter så handlar det om  

att precis vilken person som helst får lära sig 
att åka skridskor helt enkelt - och det är inte 
någon avgift utan helt gratis för individen, 
berättar Karlsson. 

"FÖRENINGEN MÅR BRA" 
I kommunen finns det många idrottsklub-
bar men de två mest kända och största är 
handbollsklubben Skånela IF och så  Wings 
HC  Arlanda. 

- Vi märker helt klart att det finns intresse 
för vår klubb. Intresse från både sponsorer 
och kommunpolitiker, säger Karlsson. 

HUR SKULLE DU SÄGA ATT  WINGS HC  
ARLANDA MÄR JUST NU? 
- Jag kan säga att föreningen mår bra. Den 

ekonomiska biten har vi redan pratat om och 
ser man till själva sporten så har vi fantastis-
ka ledare och tränare som på ett föredömligt 

sätt hjälper till att utveckla lag och individer. 
Vi samarbetar också med StarZone där vi 
genom ledning av dem kan erbjuda våra spe-

lare ca 100 teknikpass/säsong. Det tycker vi 
är en bra sak. Vi vill skapa förutsättningar för 
alla individer att bli så bra som de kan bli.  

Wings HC  Arlanda har fostrat många duk-
tiga spelare. En som definitivt är i ropet just 
nu är William Karlsson som gör succé i  NHL.  

- Kopplingen till William är vi oerhört 
stolta över. Att han dessutom bedriver sin 
försäsongsträning här hemma i Pinbacks-

hallen och har med sig NI-IL-kompisar bety-
der massor för oss. William är en fantastisk 
människa och han tar sig verkligen tid för att 

prata och umgås med alla våra knattespelare 
och betydelsen av det går det egentligen inte 
att sätta ord på, säger Karlsson och fortsät-

ter så här om Josefin Bouveng som numera 
spelar i SDHL men för bara två år sedan 
spelade i moderklubben  Wings HC  Arlandas 

U16-lag: 
- Det är en jättehärlig tjej och att hon 

redan nu i så ung ålder nått så långt är impo-
nerande. Men jag är inte överraskad. Josefin 
är superambitiös och har ett driv i allting 
som hon tar sig för. 

VILL TILL HOCKEYETTAN 
HUR SER DET UT MED TJEJER I 

FÖRENINGEN? 
- Vi har många i hockeyskolan och vi försö-
ker skapa förutsättningar för att de ska bli 

ännu fler. Just precis nu har vi inte antalet för 
att få ihop lag men det fungerar bra att de 
spelar med pojkar.  

Wings HC  Arlanda vill tillbaka till Hockey-
ettan med sitt A-lag och när Karlsson pratar 
framtidsvisioner och representationslaget så 

låter det så här: 
- Först ska vi ta oss tillbaka till Hockey-

ettan och sedan vill vi etablera oss som ett 

lag på övre delen i den ligan. Men det får 
inte ske till vilket pris som helst. Vi ska vara 
sunda i allting och det viktigaste är att ha 
stabilitet i ekonomin. Har man det så kan 
man också ha en framtidstro och lägga tid 
och energi på att utvecklas ytterligare som 
förening. 

PATRICK EDLUND  

FAKTA  WINGS HC  ARLANDA 
1 Klubben har sitt ursprung i Arlanda  

HC,  som etablerades 1963. Tio år 
senare, 1973, slog Arlanda ihop sig 
med Rosersberg och bildade RA73. 
Klubben bytte sedan namn till Arlanda  
HC  och till säsongen 2007/2008 
ändrades namnet till det nuvarande,  
Wings HC  Arlanda. 

1 Hemmaplan för klubben är Pinbacks-
hallen som byggdes 1986. 

1 Klubben har fostrat flera spelare som 
varit framgångsrika såväl nationellt 
som internationellt. Tony Mårtensson, 

William Karlsson, bröderna Erik och 
Anders Huusko,  Patric  Kjellberg är 
några i raden av namn. 

1 Klubbens representationslag spelar 
i Hockeytvåan Östra A och siktet är 
inställt på Hockeyettan. J18 och J20 

spelar båda i Elit Östra.  

"VI HAR STABILITET OCH KAPITAL 

FÖR ATT UTVECKLAS " 
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