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Innhold

Hva er en fanzine?

Innhold

I følge «Det norske akademis ordbok» har navnet
fanzine sin opprinnelse fra de britiske øyer.
Nærmere bestemt England. Ordet er satt sammen
av ordet «fan», som betyr at man har et heftig og
begeistret forhold til f.eks en Idrettsforening, og
«magazine» som betyr et sted hvor det er lagret
mye av noe, derav navnet fanzine. En fanzine
inneholder altså mye som retter seg inn mot noe.
Noen viktige elementer er at en fanzine lages
av en ikke-profesjonell aktør, den lages av fans
– for fans, og skribentene får ingen økonomisk
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Tobbe taler

Hej alla i Vålerengafamiljen!
Nu är det inte långt kvar tills säsongen startar och är
i full gång på riktigt. Vi i laget är otroligt laddade på
att börja spela matcher och vi hoppas att ni också är
klara för att möta upp på nya Jordal och skapa samma
stämning som vi kunde ha på gamla Jordal.
Vi kan alla vara överens att det har gått alldeles för
lång tid sen vi vann ett NM-guld och vi ska verkligen
göra allt som står i våran makt för att ta bøtta tillbaks där den hör hemma.
Just nu håller vi på och tränar hårt och förbereder oss för det som komma skall.
För när säsongen startar den 11/9 så ska vi vara redo.
Jag personligen ta tillfället att tacka er alla som har varit med och stöttat oss
under åren när vi har spelat uppe på furuset. Det har inte varit lätt för någon
men nu är vi hemma på Jordal igen och har alla förutsättningar som krävs för att
skapa en upplevelse i toppklass.
Nu har vi väntat tillräckligt. Nu ska vi tillbaka till toppen av norsk hockey. Och vi
ska göra det tillsammans med er!
Vi ses på Jordal.

/ Tobias Lindström
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Velkommen til nye Jordal
Velkommen
til nye Jordal og sesongen
21/22
og sesongen
2021/22
Vålerenga stiller 21/22 sesongen med et sterkt lag som besitter et bredt spekter av
Vålerenga stiller 21/22 sesongen med et sterkt lag
kvaliteter.
Med de grepene som er tatt og som
spillersigneringene
som er
gjort erav
detkvaliteter.
et tydelig signal
besitter et bredt
spekter
Med de
om at vi ønsker å være det premissgivende laget.
g

repene
som
er
tatt
og
spillersigneringene
som er
Publikumet kommer i år til å se et lag som går mere på skøyter og spiller enda mere
aggressivt i spillet uten puck. gjort er det et tydelig signal om at vi ønsker å være
De kommer også til å se et pucksterkt
lag som med enlaget.
god balanse av kreativitet,
det premissgivende
målteft, og risikovurderinger, skal spille en topp moderne offensiv hockey.

Publikumet
kommer
år spillere
til å semed
et lag
somrutine
går mere
Vi har et bredt aldersspenn i gruppa,
og en fin
balansei av
enorm
og på
unge fremadstormende.
skøyter og spiller enda mere aggressivt i spillet uten
Vi er opptatt av at de rutinerte puck.
spillerne
være driverne
ogpucksterkt
opptre etter lag som
Deskal
kommer
også tili ålaget
se et
klubbens høye standard.
med er
envigod
balanse
målteft, og
risikovurderinger,
spille en
Dette
overbevist
omavatkreativitet,
vil har god innflytelse
også
på morgendagens skal
helter.
topp moderne offensiv hockey.

Vi gleder oss til å treffe publikum og fans, og sammen skape ett nytt gull dynasti på
nye Jordal.

Vi har et bredt aldersspenn i gruppa, og en fin balanse av spillere med enorm
rutine og unge fremadstormende. Vi er opptatt av at de rutinerte spillerne skal
være driverne i laget og opptre etter klubbens høye standard. Dette er vi overI år skal bøtta hjem
bevist om at vil har god innflytelse også på morgendagens helter. Vi gleder oss
til å treffe publikum og fans, og sammen skape ett nytt gull dynasti på nye Jordal.
I år skal bøtta hjem

Hockeyhilsen

Sportsdirektør
Frikk
Juell
Hockeyhilsen

Sportsdirektør
Frikk Juell
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Vålerenga Ishockey Elites spillerstall
Steffen Søberg

Villiam Strøm

Stor vinnerskalle som
har vært en av ligaens
beste målvakter i en
årrekke.
Meget god teknisk
keeper med styrke i å
lese spillet.
Tilbakelent og rolig fyr
utenfor isen, men vet
å sette standarden på
isen.

Sterk defensiv back,
med stor rekkevidde.
Hard i nærkamper og
spiller effektivt med
puck. Trønder og
familiefar med stort
hjerte for Vålerenga.

Tobias Johansen
Breivold

Daniel Sørvik
Solid 2-veisback med
offensiv oppside.
Tungt skudd med særskilt god presisjon.
Familiefar, hundeeier
og mc-fanatiker.

En av landets absolutt
største keepertalenter.
Tuben har ekstrem treningsvilje og et solid
grunnspill.
Han har kvikke sideforflytninger og bra
skyteferdigheter.
Humørspreder og
Vål’eng-gutt.

Emil Holm Larsen

Tommi Taimi

Ung og spennende
back som spiller med
stor rekkevidde, og
stikker seg frem
med sin gode spille
forståelse.
Ekte vål’eng-gutt, som
har gått gradene fra
skøyteskole til A-lag.

Offensiv, kreativ back
med stort blikk for
spillet.
Ledertype som holder
høy standard i alt han
foretar seg.
Familiefar til 3 og
paddel-entusiast.
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Stefan Espeland

Colin Spaberg Olsen

Pontus Finstad

Offensiv og kreativ
back med gode playmakeregenskaper.
Konkurransemann
som alltid forventer
kvalitet av seg selv og
omgivelsene.

Solid rollespiller med
to-veis kvaliteter.
Voksen gutt, som har
etablert seg som en
stabil klubbspiller.
Rolig, hardtarbeidende, skoleflink og
seriøs!

Ung skøytesterk
energispiller med
enorm treningsvilje.
Finner ofte veien ut
av trange situasjoner
med sine ferdigheter.
Rolig og seriøs spiller
med stort hjerte.

Mangeårig toppspiller
i ligaen med solid
skudd og målteft.
En kaptein som
alltid forventer det
best av seg selv og
omgivelsene.

Kalle Eklund

Martin Røymark

Filip Lalande

Jørgen Karterud

Solid 2-veisback med
offensiv oppside.
Kalle har enorm
kapasitet og leverer
jevnt bra!
Rolig svenske med
stort hjerte for
Vålerenga.

Topptrent spiller med
stort fart.
Duellsterk, sjanse
skapende spiller som
gjør alle rundt seg
bedre.
Kontinuitetsbærer og
rollemodell.

Ung, kvikk og sterk
rollespiller med enorm
kapasitet.
Rå og uredd i nærkamper, som også kan
skape gode målsjanser.
Seriøs, våken spiller
med suveren gjennomføringsevne både
på hockey og skole.

Storvokst, teknisk,
skøytesterk og sjanseskapende spiller med
god rekkevidde.
En herlig humør
spreder i garderoben
med stort hjerte for
Vålerenga.

Jacob Wikstøl

Jonas Oppøyen

Axel Sundberg

Thomas Olsen

Ung, kreativ og puck
sterk back.
Ble tatt opp fra
Vålerenga U20 denne
sesongen.
Uredd og utadvendt type med stor
treningsvilje.

Solid rollespiller med
stort hjerte.
Spiller alltid med
desperasjon og har
særskilt kompetanse
i den defensive delen
av spillet samt PK.
Familiemann, rolle
modell og kontinuitetsbærer.

Ung, kvikk spiller med
blytungt skudd.
Fysisk er han klubbens
sterkeste spiller.
Rolig, seriøs type og
ihuga golfentusiast.

Topptrent spiller som
holder høyt teknisk
nivå.
Flytter spillet fremover på banen og kan
potensielt bli en stor
målscorer.
Pliktoppfyllende og
gjennomføringssterk.
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Magnus Brekke
Henriksen

Mathis Olimb
Stor hockeyprofil med
enorm erfaring og
kunnskap.
Teknisk spiller som
setter andre opp
for målsjanser, men
som også finner
nettmaskene selv.
Forventer høy
standard av seg
selv og omgivelsene.
Familiemann med
sunne verdier

Solid toveis spiller
med særlig teft for pk
og spillet uten puck.
Kjent for å blokke
mange skudd.
Ydmyk og pliktoppfyllende type med stort
hjerte for klubben og
idretten.

Calle Spaberg Olsen

Joachim Opsahl

Ung, teknisk og
enormt sjanse
skapende spiller.
Uredd type som
tørr å ta plass på is
uavhengig hvem han
spiller med.
Forventer alltid mye av
seg selv.

Ung, skøytesterk
spiller med stor
gjennomføringsevne.
Uredd og hard i nærkampspillet, og finner
veien ut av trange
situasjoner.
Gått gradene gjennom
Wang toppidrett og
Vålerenga Topphockey.

Mika Partanen

Sole Ryen

Nyankommet finsk
toppspiller.
Stor og sterk teknisk
spiller med god fart i
beina.
Spisskompetanse
i 1-1 situasjoner og
fryktelig tungt skudd.

Ung, tøff spiller med
tungt skudd.
Uredd type som tørr
og ta for seg uansett
hvem han møter.
Gått gradene gjennom
Wang toppidrett og
Vålerenga Topphockey.
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Vålerenga U20s spillerstall

Storm Mørch
Karlstad

Av Simon Stolt Wang
Verdier: Positive – Hardtarbeidende – Målbevisste – Høflige – Lagkamerat
Standard:
• Oppmøte i tide
• Godt forberedt til både trening og kamp
• Gjennomfører trening og kamp 100%

• Godt kosthold, nok søvn og hvile
• Takknemlige til alle som gjør en jobb
for oss

Vi ønsker å spille en oppofrende, hardtarbeidende og kreativ
ishockey. Spillestilen defineres gjennom hard presshockey, det k rever
mye skøytegåing og en aggressiv tilnærming til spillet uten puck.
Med puck ønsker vi å være godt skolert i ulike faser, for å frigi rom
for kreativitet i andre deler av spillet. Spilleboken vår er i tråd med a-
laget sin spillebok, slik at overgangen mellom U20 og a-lag skal gå så
smidig som mulig. Spillestilen krever at utøverne er godt rustet fysisk,
teknisk og taktisk. Vi stiller derfor høye krav til gjennomføring både
på og utenfor is. Jo bedre vi er i spillet uten puck, jo mindre tid vil vi bruke uten puck.
Godt skolerte utøvere skal være grobunnen for en forhåpentligvis lang og innholdsrik
karriere. Våre verdier på og utenfor is vil derfor alltid stå i fokus, for å gi utøverne et best
mulig utgangspunkt for å lykkes i idretten sin.

Herman
Finckenhagen

Kristian Haraldsrud
Larsen

Født: 2002
Posisjon: FW
Fatning left. Teknisk
forward med spiss
kompetanse i spillet
med puck, kreativ i
angrepsfaser.

Født: 2002
Posisjon: C/FW
Fatning left. Skøyte
sterk forward i veldig
god fysisk form.
Har sin spisskompe
tanse i høy arbeids
kapasitet, duell- og
posisjoneringsspill.
12

Magnus Knutsen
Født: 2003
Posisjon: GK
Fatning right. Hardt
arbeidende og god
teknisk målvakt. Gode
reaksjonsevner, og
veldig god fysisk form.
Er seriøs i treningsarbeide og ønsker å
utvikle seg til å bli en
toppkeeper.

Født: 2002
Posisjon: FW
Fatning right. Stor og
sterk forward med
høy kapasitet, god
rekkevidde og bra
fart. Spisskompetanse
i spillet med puck, er
sjanseskapende.

Sebastian Sjursen

Joakim Aarseth
Opsahl

Født: 2002
Posisjon: D
Fatning right.
Skøytesterk back i
god fysisk form. Har
sin spisskompetanse
i duellspill, og overgangsfaser.

Født: 2003
Posisjon: FW
Fatning left.
Skøytesterk forward
med veldig god fysikk.
Gode avslutteregen
skaper, og har sin
spisskompetanse
i spillet med puck,
spesielt avslutninger.

Ralfs Litaunieks

Sole Ryen

Født: 2002
Posisjon: D
Fatning left. Teknisk
back med gode
skøyteferdigheter.
God i duellspill, og har
sin spisskompetanse
i spillet med puck, bra
skudd.

Født: 2003
Posisjon: C/FW
Fatning right. Sterk
forward med god
teknikk og avslutter
egenskaper. Har sin
spisskompetanse i
posisjoneringsspill og
i overgangsfaser, leser
spillet godt.
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Kristian Riise

Filip Sikela

Emil Ruud

Oskar Bakkevig

Født: 2003
Posisjon: FW
Fatning left. Teknisk
forward med spiss
kompetanse i spillet
med puck, kreativ i
angrepsfaser og gode
avslutteregenskaper.

Født: 2003
Posisjon: FW
Fatning left. Spiller
med god fysikk, kapasitet og et godt skudd.
Har sin spisskompetanse i duellspill og avslutninger. Oppofrende
spillestil.

Født: 2003
Posisjon: D
Fatning right. Stor
back med bra rekkevidde og et godt
skudd. Har sin spisskompetanse i duellspill.
Oppofrende spillestil.

Født: 2004
Posisjon: C/FW
Fatning left. Spiller
med god fysikk, kapasitet og gode tekniske
ferdigheter. Har sin
spisskompetanse i
duellspill og i spillet
med puck, godt skudd.

Magnus Olavesen

Espen Thorsen

Født: 2003
Posisjon: C/FW
Fatning right. Stor
spiller med god
fysikk, kapasitet og
et godt skudd. Har sin
spisskompetanse i
pressfaser og gode
avslutteregenskaper.
Oppofrende spillestil.

Født: 2003
Posisjon: D
Fatning left. Teknisk
back med god spilleforståelse. God i
overgangsfaser, og har
sin spisskompetanse
i spillet med puck, bra
skudd.

Edgar Ramirez Talm

Kasper Sneve

Født: 2004
Posisjon: GK
Fatning left.
Reaksjonssterk keeper
med gode tekniske
ferdigheter. Jobber
godt i hverdagen, og
har bra ambisjoner for
egen utvikling.

Født: 2004
Posisjon: FW
Fatning left. Spiller
med god fysikk, kapasitet og et godt skudd.
Har sin spisskompetanse i pressfaser og
gode avslutteregenskaper. Oppofrende
spillestil

Sebastian Kraft

Tobias Arntzen

Gabriel Koch

Sander Hammerø

Født: 2003
Posisjon: FW
Fatning right. Teknisk
forward med spiss
kompetanse i spillet
med puck, kreativ i
angrepsfaser og flink
til å finne medspillere.

Født: 2003
Posisjon: D
Fatning left.
Skøytesterk back i
veldig god fysisk form,
både kapasitet og
styrke. Har sin spisskompetanse i duellspill,
og har et godt skudd.

Født: 2004
Posisjon: D
Fatning left. Kreativ
back med et godt blikk
for spillet, og leser
situasjoner med og
uten puck godt. Er en
allround back, men
med spisskompetanse
i spillet med puck.

Født: 2004
Posisjon: C/FW
Fatning left. Teknisk
forward med spisskompetanse i spillet
med puck, kreativ i
angrepsfaser og flink
til å finne alternativer
med puck. Oppofrende
spillestil.
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Christian Torrissen

Stian Solberg

Født: 2004
Posisjon: FW
Fatning right. Forward
med god teknikk og avslutteregenskaper. Har
sin spisskompetanse i
dueller og i overgangs
faser, god avslutter.

Født: 2005
Posisjon: D
Fatning left. Back med
gode ferdigheter og
spilleforståelse. Har
sin spisskompetanse
i spillet med puck og
duellspill.

Thomas Greve
Strand

Michael Nygaard
Født: 2005
Posisjon: FW
Fatning right. En storvokst forward med
mye kraft, bra teknikk
og god spilleforståelse. Har sin spiss
kompetanse i spillet
med puck. Godt skudd.

Født: 2004
Posisjon: D
Fatning left. Godt trent
back med med gode
skøyteferdigheter. Har
sin spisskompetanse i
duellspill. Oppofrende
spillestil.

Herman Mowe

Casper Haugen
Evensen

Født: 2004
Posisjon: D
Fatning right.
Skøytesterk back med
et godt hockeyhode.
Har sin spisskompetanse i posisjoneringsspill og dueller.

Født: 2005
Posisjon: C/FW
Fatning left. Teknisk
spiller med god
spilleforståelse. Har
sin spisskompetanse i
spillet med puck. Godt
skudd, og flink til å
finne medspillere.
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Dato

Start

Bane

Hjemmelag

Bortelag

18.09.2021

11:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Manglerud Star

22.09.2021

20:00

Manglerud ishall

Manglerud Star

Vålerenga U20 Elite

25.09.2021

16:30

Askerhallen

Frisk Asker/NTG

Vålerenga U20 Elite

02.10.2021

13:15

Stjernehallen

Stjernen Hockey

Vålerenga U20 Elite

05.10.2021

20:00

Stjernehallen

Stjernen Hockey

Vålerenga U20 Elite

09.10.2021

15:30

DNB Arena

Stavanger

Vålerenga U20 Elite

10.10.2021

15:00

DNB Arena

Stavanger

Vålerenga U20 Elite

19.10.2021

20:00

CC-Amfi

Storhamar U20 Elite

Vålerenga U20 Elite

23.10.2021

13:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Lillehammer/NTG

26.10.2021

20:00

Eidsiva Arena

Lillehammer/NTG

Vålerenga U20 Elite

30.10.2021

16:00

Lørenskog Ishall

Lørenskog

Vålerenga U20 Elite

02.11.2021

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Lørenskog

04.11.2021

20:00

Askerhallen

Frisk Asker/NTG

Vålerenga U20 Elite

06.11.2021

16:00

Ungdomshallen Jordal

Vålerenga U20 Elite

Sparta Sarp

16.11.2021

19:00

Sparta Amfi

Sparta Sarp

Vålerenga U20 Elite

20.11.2021

16:00

Ungdomshallen Jordal

Vålerenga U20 Elite

Nidaros

21.11.2021

12:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Nidaros

24.11.2021

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Storhamar U20 Elite

27.11.2021

17:00

Manglerud ishall

Manglerud Star

Vålerenga U20 Elite

30.11.2021

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Manglerud Star

04.01.2022

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Frisk Asker/NTG

08.01.2022

16:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Frisk Asker/NTG

11.01.2022

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Stjernen Hockey

15.01.2022

11:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Stjernen Hockey

22.01.2022

13:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Stavanger

23.01.2022

14:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Stavanger

25.01.2022

19:30

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Storhamar U20 Elite

29.01.2022

17:00

Storhamar Ishall

Storhamar U20 Elite

Vålerenga U20 Elite

01.02.2022

19:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Lillehammer/NTG

05.02.2022

16:00

Eidsiva Arena

Lillehammer/NTG

Vålerenga U20 Elite

15.02.2022

19:00

Lørenskog Ishall

Lørenskog

Vålerenga U20 Elite

19.02.2022

16:00

Jordal Amfi

Vålerenga U20 Elite

Lørenskog

22.02.2022

19:30

Ungdomshallen Jordal

Vålerenga U20 Elite

Sparta Sarp

26.02.2022

19:00

Sparta Amfi

Sparta Sarp

Vålerenga U20 Elite

05.03.2022

15:00

Leangen Arena

Nidaros

Vålerenga U20 Elite

06.03.2022

16:00

Leangen Arena

Nidaros

Vålerenga Elite
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Vålerenga

Frisk Asker

Storhamar

Stavanger

Tips: 1. plass
Trener: Kenneth Larsen
Ass.trenere: Espen Knutsen, Frikk Juell, Simon
Stolt Wang
Hjemmebane: Jordal Amfi
Nye spillere: Stefan Espeland, Pontus Finstad,
Mathis Olimb
Spillere i avgang: Albin Lindgren, Sondre
Olden, Nicolai Eliesen, Filip Gunnarsson, Axel
Eidstedt, Wade Murphy, Andreas Stene

Tips: 2. plass
Trenere: Jan André Aasland, Vidar Wold
Hjemmebane: Askerhallen, Risenga ishall
Nye spillere: David Morley, Jacob Lagacé, Leiv
Fogstad Vold, Niklas Nevalainen
Spillere i avgang: Max Krogdahl, Fredrik
Lystad Jacobsen, Victor Björkung, Bobby
MacIntyre, Thomas Valkvæ Olsen

Tips: 3. plass
Trener: Anders Gjøse
Ass.trener: Petteri Nummelin
Hjemmebane: CC Amfi
Nye spillere: Robin Haglund Mathisen, Samuel
Solem, Andreas Dahl
Spillere i avgang: Elias Antonsen, Robin
Dahlstrøm, Jonathan Hafsmoe, Ole Einar
Engeland Andersen, Christian Larrivée

Tips: 4. plass
Trener: Todd Bjorkstrand
Ass.trener: Juha Kaunismäki
Hjemmebane: DNB Arena
Nye spillere: Christoffer Karlsen, Anders
Tangen Henriksen, Martin Lefebvre, Steve
Whitney, Jarrett Burton
Spillere i avgang: Chris Rumble, Joey Martin,
Markus Vikingstad, Simen Talge, David Morley

Laget
Målvakter: Viktor Kokman, Markus Røhnebæk
Stensrud, Mathias Schjerpen Arnkværn
Backer: Jimmy Andersson, Sondre Bjerke,
Erik de la Rose, Sander Vold Engebråten,
Isak Hansen, Markus Aas-Eng Mikkelsen,
Mats Larsen Mostue, Sander Vedul-Kjelsås,
Andreas Øksnes
Løpere: Rasmus Ahlholm, Andreas Dahl, Simen
Andre Edvardsen, Patrick Rørbu Elvsveen,
Jonas Djupvik Løvlie, Robin Haglund Mathisen,
Jacob Lundell Noer, Eskild Bakke Olsen, Martin
Rønnild, Eirik Salsten, Samuel Solem, Patrick
Thoresen, Mikael Zettergren

Laget
Målvakter: Henrik Holm, Benjamin Boxill,
Jonas Wang Wikstøl
Backer: Noah Bergersen Aarthun, Nicolai
Bryhnisveen, Andreas Klavestad, Martin
Lefebvre, Jeppe Meyer, Daniel Bøen Rokseth,
Dennis Løvold Sveum, Patrick Ulriksen,
Kristian Sjødahl Østby
Løpere: Thomas Berg-Paulsen, Jarrett
Burton, Anders Tangen Henriksen, Ludvig
Hoff, Magnus Hoff, Sander Dilling Hurrød,
Christoffer Karlsen, Dan Kissel, Tommy
Kristiansen, André Bjelland Strandborg,
Markus Søberg, Christian Wetteland, Steve
Whitney

Laget
Målvakter: Nicklas Dahlberg, Henrik Fayen
Vestavik
Backer: Nicolay Andresen, Patrick Bovim, Jimi
Kuronen, Niklas Nevalainen, Joakim Opsahl,
Kristoffer Thomassen, Sondre Bolling Vaaler
Løpere: Anders Bastiansen, Fredrik Bjørndal,
Mikkel Christiansen, Mikael Dokken, Leiv
Fogstad Vold, Mats Frøshaug, Magnus Geheb,
Viktor Granholm, Hampus Gustafsson, Erik
Beier Jensen, Jacob Lagacé, Endre Medby,
David Morley

Laget
Målvakter: Tobias Johansen Breivold, Steffen
Søberg
Backer: Kalle Ekelund, Stefan Espeland, Emil
Holm Larsen, Villiam Strøm, Daniel Sørvik,
Tommi Taimi
Løpere: Pontus Finstad, Magnus Brekke
Henriksen, Jørgen Karterud, Filip Lalande,
Tobias Lindström, Mathis Olimb, Calle Spaberg
Olsen, Colin Spaberg Olsen, Thomas Olsen,
Jonas Oppøyen, Martin Røymark

Merk! Informasjon om spillerstallene er ajour pr. 31/8-21»?
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Stjernen

Lillehammer

Sparta

Manglerud Star

Tips: 5. plass
Trener: Anders Olsson
Ass.trener: Lasse Fjeldstad, Brandon Treloar
Hjemmebane: Stjernehallen
Nye spillere: Benjamin Byrkjeland, Ole Einar
Engeland Andersen, Austin Cangelosi, Filip
Gunnarsson, Håkon Imset Stormli, Jonathan
Hafsmoe, Brendan Ellis, Kevin Davis, Riley
Brace
Spillere i avgang: James DeHaas, Travis
Brown, David Hallström, Brett Thompson,
Daniel Leavens, Tim McGauley, Fredrik
Holberg, Jonas Medby, Maksims Ponomarenko,
Alexander Reichenberg, Henrik Medhus,
Andrew O`Brien

Tips: 6. plass
Trener: Alexander Smirnov
Ass.trener: Anton Säll Karlsson
Hjemmebane: Eidsiva Arena
Nye spillere: Jonas Medby, Oliver Dackell,
Frank Gymer
Spillere i avgang: Brendan Ellis, Austin
Cangelosi, Martin Gran, Håkon Imset Stormli,
Stein Tore Bakken, Joona Partanen, Jørgen
Kvål, Julius Persson

Tips: 7. plass
Trener: Sjur Robert Nilsen
Ass.trener: Joni Puurula
Hjemmebane: Sparta Amfi
Nye spillere: Maksims Ponomarenko, Håvard
Østrem Salsten, Niclas Jessesen, Emil
Lundberg, Jake Paterson, Marcus Fagerudd,
Daniel Olsson Trkulja
Spillere i avgang: Samuel Salonen, Emil
Martinsen Lilleberg, Kevin Schulze, Christoffer
Karlsen, Jens Kristian Lillegrend, Anders
Tangen Henriksen, Victor Öhman, Santeri
Saari

Tips: 8. plass
Trener: Corey Neilson
Hjemmebane: Manglerud ishall
Nye spillere: Hampus Sjöbrink, Anders
Jonassen, Robin Olsen Syversen, Tobias
Degvold, Christoffer Larsen Berger, Theodor
Freidher Hamm, Shafaat Hashim
Spillere i avgang: Robin Haglund Mathisen,
Pontus Finstad, Petter Andersen, Hakon
Nilsen

Laget
Målvakter: Preben Rabben-Arntsen, Jørgen
Hanneborg
Backer: Emil Krabberød Buskoven, Brendan
Ellis, Kevin Davis, Ole Einar Engeland
Andersen, Filip Gunnarsson, Philip Lyngsmo
Hansen, Philip Lyngsmo Hansen, Magnus
Eikrem Haugen, Sander Rønnild
Løpere: Jonathan Asbjørnsen, Riley Brace,
Benjamin Byrkjeland, Austin Cangelosi, Tyler
Coulter, Jonathan Hafsmoe, Stian Nybraaten
Hansen, Andreas Heier, Jonathan Hermansson,
Mikael Resberg Mikalsen, Arttu Niskakangas,
Håkon Imset Stormli, Patrick Newell

Laget
Målvakter: Oliver Dackell, Trym Gran
Backer: Jonas Bergersen Bjerke, Christian
Fosse, Stein Andre Hagen, Spencer
Humphries, Jonas Medby, Sverre Rønningen,
Robin Sakshaug, Teemu Vuorisalo
Løpere: Joakim Eidsa Arnestad, Nick Dineen,
Adrian Ellingsen, Martin Ellingsen, Vegard
Kjellevold Fredriksen, Thor Jørgen Torp
Friestad, Martin Gran, Frank Gymer, Mads
Homdrom, Per Holmaas Johansen, Andreas
Martinsen, Emil Nyhus, Stian Kaltrud Nystuen,
Daniel Sakshaug, Sander Pedersen Ødegaard
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Laget
Målvakter: Ole Morten Furseth, Lars Haugen
Backer: Tobias Degvold, Emil Frøshaug,
Theodor Freidher Hamm, Anders Jonassen,
Alexander Kristiansen, Christer Simonsen,
Hampus Sjöbrink, Kristoffer Ole Tapper, Tord
Thoresen, Mats Trygg
Løpere: Christoffer Larsen Berger, Shafaat
Hashim, Mats Henriksen, Joachim Engebråten
Hermansen, Joachim Lunde Hermansen, Kjetil
Martinsen, Robin Olsen Syversen, Steffen
Thoresen, Lucas Loob Trygg, Mathias Trygg,
Mads Vestby, Jesper Öhrwall

Laget
Målvakter: Tobias Normann, Jake Paterson
Backer: Jesper Løken Bugten, Marcus
Fagerudd, Stian Aleksander Isachsen, Niclas
Jessesen, Jesper Martinsen Lilleberg, Jonas
Meisingset, Mattias Nilsson, Håkon Løken
Pedersen, Maksims Ponomarenko, Robin
Andre Soudsky
Løpere: Sondre Andreas Ahlsen, Eirik
Børresen, Sebastian Labori Christiansen,
Svein Petter Falk-Larssen, Martin Grönberg,
Kristian Jakobsson, Henrik Knold, Emil
Lundberg, Magnus Nilsen, Daniel Olsson
Trkulja, Niklas Roest, Håvard Østrem Salsten,
Sander Thoresen, Trym Sjødahl Østby
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Milepæler

Milepæler i Vålerenga 2021/22
Grüner

Ringerike

Tips: 9. plass
Trener:
Hjemmebane: Grünerhallen
Nye spillere: William Mäkinen, Nicolai Eliesen,
Tinus Rise Moe, Mattias Brenne Halvorsen,
Tim-Robin Johnsgård, Espen Kleppe
Hermanrud, Vetle Østrem Salsten, Petter
Andersen, Gustaf Berling, Quentin Papillon,
Christoffer Gozzi
Spillere i avgang: Jens Jøsok Holstad, Håvard
Østrem Salsten, Markus Hermanstad, Rolf
Thomas Aastad, Jesper Ekeberg, Rasmus
Rinne, Erik Lindhagen, Robin Olsen Syversen,
Christoffer Larsen Berger

Tips: 10. plass
Trener: Martin Boork
Hjemmebane: Schjongshallen
Nye spillere: Linus Rosdahl, Jonas Skirstad
Hodt, Kenneth Pappalardo Gulbrandsen, Elias
Antonsen, Mattias Pettersson, Jonas Slettebø
Haughom
Spillere i avgang: Christoffer Melin, Mats
Nybrodahl Pettersen
Laget
Målvakter: Mathias Schippers Landa, Mattias
Pettersson, Andreas Aasen Rian
Backer: Robin Bjørnstad, Nikolai Dalen, Håkon
Opheim Engh, Jonas Slettebø Haughom, Karl
Markström, Viktor Näslund, Linus Rosdahl,
Dennis Ryttar
Løpere: Elias Antonsen, Erik Wang
Bjerketvedt, Thomas Bækken, Petter
Ellefsen, Henrik Eriksson, Patrick Eriksson,
Even Tangen Fosse, Kenneth Pappalardo
Gulbrandsen, Jonas Skirstad Hodt, Mathias
Holst Jenssen, Dustin Parks, Leonards
Rimjams, Michael Söderberg, Brett Perlini

Laget
Målvakter: Quentin Papillon, Mikkel Wik
Backer: Petter Birkheim Andersen, Jonathan
Lafjell Ed, Mathias Landrø, William Mäkinen,
Joachim Sommer Nielsen, Sean-Michel
Sunnqvist
Løpere: Trym Dalebråten Auren, Gustaf
Berling, Nicolai Eliesen, Sander Frøberg,
Christoffer Gozzi, Mattias Brenne Halvorsen,
Marius Carho Hansen, Espen Kleppe
Hermanrud, Tim-Robin Johnsgård, Tinus Rise
Moe, Vetle Østrem Salsten, Tobias Skuterud
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Her er en liste over evt individuelle milepæler. Dette er altså mål som er relativt
sannsynlig at spillerne når i løpet av sesongen. Her er listen med eventuelle
milepæler:
Debuterer:

Pontus Finstad
Jakob Wikstøl
Mika Partanen
Sole Ryen
Joakim Opsahl

Kamper:

500 Jonas Oppøyen
200 Jørgen karterud
100 Martin Røymark
100 Filip Lalande
100 Magnus Brekke Henriksen
100 MathisOlimb

Mål:

200 Tobias Lindström

Assist:

200 Tobias Lindström
100 Kalle Ekelund
100 Mathis Olimb

Mål/Assist:

400 Tobias Lindström
200 Jonas Oppøyen
100 Martin Røymark
100 Kalle Ekelund
100 Mathis Olimb

#19 Jonas Oppøyen

Jonas Oppøyen
– kontinuitetsbærer og bærebjelke
Av Dolph Andersen
Spiller nummer 19 Jonas Oppøyen går
inn i sin femtende sesong for a-laget til
Vålerenga. Etter debuten i 2007/08 sesongen har Jonas vært med på mange oppturer, samt en del nedturer med klubben. Fra
NM-gullet i 2008/09 til spill for «tomme»
tribuner i Furuset Forum. «Oppy» har før
årets sesong spilt 465 seriekamper, scoret 74 mål og levert 108 assist. Historien til
Jonas starter rett over kommunegrensa til
Oslo, nemlig i Bærum.

Jonas vokste opp i Bærum sammen med
mor, far, en eldre bror og en yngre søster.
Interessen for ishockey startet naturligvis
rett utenfor stuevinduet.
- Vi vokste opp ved siden av Jar banen
som på den tiden var utebane. Vi gikk så
mye vi kunne hele sesongen. Broren min
spilte i Jar 88 og jeg fikk være med å trene med dem selv om jeg var 3 år for ung.
Jeg synes det var moro så da fortsatte jeg.
Familien til Jonas spilte en særdeles stor
rolle i de første årene på hockeybanen.
- Foreldrene mine har stilt opp hver dag
med transport og involvert seg i laget
jeg har spilt på opp igjennom oppveksten.
Uten deres engasjement er det ikke sikkert jeg hadde kommet meg til elite-nivå
i hockey.
Når det kommer til andre mennesker som
har betydd mye i karrieren til Jonas trekker han frem en bukett med store, tunge
navn innenfor hockeysporten.
- Jeg har hatt gode trenere fra starten av
karrieren i Jutul til jeg kom på A-laget i VIF.
Ett år trente jeg en del med broren min
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i Jar 88, der var Johan Brummer Coach
det året. I Mine første år i VIF hadde jeg
Tor Helge Eikeland som trener. Han var
inspirerende og lærte meg om vinnerkultur og om å ta ansvar. I 14-17 års alderen
hadde jeg Stig «Myggen» Johansen som
hjalp meg med å utvikle spilleforståelsen
min. I Wang systemet lærte jeg å leve
som en toppidrettsutøver med fokus på
utvikling av teknikk, skudd, styrketrening
og disiplin. Anders Blegeberg, Geir Hoff,
Christian Gilbert og David Livingstone
var viktige personer for meg under Wang
tiden. Når jeg kom opp på A-laget som
16 åring lærte jeg mye av trener Espen
Knutsen og de eldre gutta på laget:
Kenneth Larsen, Anders Fredriksen, Lars
Erik Lund, Morten Ask, Brede Csiszar, Alex
Nervik, Mathias Trygg, Steffen Thoresen,
Blake Evens, Regan Kelly for å nevne noen.

Når det kommer til gode minner fra tiden i
yngres avdeling og på U20 trekker Jonas
frem 3 høydepunkter.
- Mine beste minner fra denne tiden er nok
A-VM med U20 i Buffalo. 91 årgangen var
en sammensveiset gjeng så vi hadde det
mye moro på reise. B-vm året før i Riga
var også moro da vi vant og rykket opp til
A-VM. Vi vant også NM med yngre junior i
VIF dette året.
Debuten til Jonas på a-laget kom
13. november 2007, på Jordal Amfi mot
Lillehammer. En kamp som Vålerenga vant
3-1.
- Debuten var både spennende og nerve
pirrende. Jeg hadde trent med laget under
en landslagspause, så fikk jeg beskjed
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#19 Jonas Oppøyen forts.

noen timer før matchen av Espen at jeg
skulle møte til kamp. Jeg spilte i rekke
med Øystein Olsen og Kjell Richard Nygård.
Jeg ble med andre ord tatt godt hånd om.
Rekke vår hadde vel et mål og jeg noterte
meg for en assist i første kampen som vi
vant.

Vålerengas sportssjef, Frikk Juell, forteller
at Oppøyen er en «fantastisk rollespiller
som alltid yter 100%. Han er en leder både
i garderoben og på isen. Oppøyen er en
kontinuitetsbærer og en bærebjelke i
Vålerenga».
Når vi snakker om ønsker og målsettinger
videre i karrieren så er Jonas tydelig.

Når vi snakker om styrkene til Jonas på
hockeybanen har vi henvendt oss til to
fagpersoner med stor kunnskap og innsikt
i hockeyfaglig kompetanse. Sportssjef
ved Wang Toppidrett, Anders Blegeberg,
trekker frem råskapen til Oppøyen.
«Jonas Oppøyen er en tøff og treningsvillig spiller», Blegeberg forteller også at
Jonas er en stor lagspiller.

- Jeg har et mål om at VIF skal k omme
tilbake på toppen i norsk hockey.
Personlig ønsker jeg å utvikle meg å prøve
å bli bedre hvert år så lenge kroppen
tillater det.

Når det er snakk om den kommende
s esongen forteller Jonas om hvilke forventninger han har.

meg og jeg er stolt over å ha vært lojal
mot klubben min så lenge.

10 raske spørsmål:

- Sesongen 2021/22 tror jeg vi har gode
muligheter til å komme tilbake på toppen.
Jeg tror også at vi kommer til å spille
offensiv hockey som kan være kult for
tilskuerne å se på.

Favorittmat? Grillet laks
Favorittdrikke? Husholdningssaft
Favorittreisemål? Hellas
Favorittfarge? Blå
Favorittkjøretøy? MC
Favorittbok? Kjempenes fall
Favorittfilm? Frihetens regn
Favorittlag ishockey utlandet?
Ingen
Favorittlag i fotball? Ingen
Hvem er ditt forbilde? Mange

Det er ingen tvil om at Jonas Oppøyen har
betydd mye for Vålerenga, på spørsmål
om hva klubben har betydd for han svarer
Jonas:
- Vålerenga er en del av livet mitt på godt
og vondt. Det er herlig når vi vinner og
vondt når vi taper. Klubben betyr mye for
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Tor Gundersen

Maler’n til Bjercke
IK Tigrene var det første laget som fikk reklame
på draktene sine i Norsk ishockey da de fikk
Volkswagen som sponsor i 1960. Året etter, i 1961,
var det Vålerengas tur til å få draktreklame. VIF
ble dermed det andre laget som fikk draktreklame
i Norge.

Tor Gundersen

aka «Jern-Gustav»,
«Gunders», «Kaptein»,
«Zetor» …

Jan Hellerud (broren til Henger’n) satt i Vålerengas
styre tidlig på 60-tallet. Jan var god venn med en
herremann som het Johan «Narven» Narvestad.
Det var gjennom dette vennskapet Vålerengas
første reklame ble en realitet.

Av VIF Historie
Tor Gundersen, født i Oslo 15.september
1935, er en av de største profilene som
noen gang har spilt for Vålerenga. Tor
vokste opp i Jordalgata 6, andre etasje,
sammen med sine brødre Ivar, Terje og
Sverre. Alle brødrene Gundersen spilte
for øvrig ishockey.

Narvestad var svært engasjert i Norsk ishockey.
Han hadde en fortid som spiller, leder, dommer og
ishockeypresident. «Narven» arbeidet i farge
handelen til Alf Bjercke som lå i Skippergata
29. Bjerckes bedrift var Norges største innen
maling og lakk og gikk senere sammen med
Jotungruppen. Bjercke hadde en reklamefigur som
ble kalt «Maler’n til Bjercke». «Maler’n til Bjercke»
figurerte på reklamer for bedriften og var en
av Norges mest kjente varemerker på 60-tallet.
Motivet «Maler’n til Bjercke» ble skapt av Karl
Dahl som var en av Norges mest anerkjente
reklametegnere og bokillustratører.

Tor Gundersen spilte 19 sesonger i
Vålerenga fra 1952/53-1970/71. Han
spilte ca. 200 obligatoriske kamper
for klubben. I 1953 var han den andre
Vålerengaspilleren noensinne som ble
han tatt ut for å representere det norske
ishockeylandslaget. Til sammen spilte han
49 OL- og VM-kamper for Norge. Tor var
en stor og sterk back som gikk foran i krigen. Han vant til sammen 10 seriegull og
10 Norgesmesterskap for Vålerenga, alle
som kaptein. I 1960 vant han også «gullpucken». I tillegg til sin store karriere på
isen var Tor spillende trener. Fra 1962-1971
bekledde Gundersen rollen som trener,
spiller og kaptein.

Det var ansiktet til «Maler’n til
Bjercke» som prydet forsiden på
Vålerengas drakter fra 1961 og i
frem til 1964.
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Jordal Amfi

Velkommen hjem
Av Espen Bjørneseth
Nok moralpreken, la oss heller glede
oss over at vi nå endelig (eller i alle fall
tilsynelatende endelig) kan gå på hockey
med hvem vi vil og være nesten så mange
vi vil. Mange bortesupportere kommer for
å se det nye amfiet i høst så vi må være
sterke, samla og høylytte. Vise spillere og
bortefans at Vålerenga er tilbake og at
ingen kødder ustraffa med oss.

Hadde du på den siste kampen på gamle
Jordal i januar 2017 fortalt oss at vi fortsatt ikke skulle få oppleve et fullsatt nye
Jordal amfi når vi skriver sommeren 2021
hadde vi flira, klapsa deg hardt i bakhodet
og bedt deg slutte å drikke på dagtid.
Grunnforhold, onde kulverter og en verdensomspennende epidemi ville det annerledes og selv om man kunne slippe inn
200 og så 50 tilskuere når amfiet endelig
sto klart har vi ennå ikke opplevd lyden av
5500 brølende fans på vår nye hjemmeis.
For et kok det kommer til å bli!

Glem tunge sesonger der man måtte
passere både Tveitafjellet og Haugerud
fjellet for å komme seg på kamp, Jordal er
tilbake, stemninga er tilbake og gutta er
klare for å kjempe om the double. Bøtta
vinker i det fjerne og hvisker at den
vil hjem, Den vil hjem til Jordal hvr den
hører til og hvor den får selskap av 26
andre bøtter. Norges mestvinnende lag
er tilbake i Norges mest kjente og fineste
ishall. Og du? I år har vi et lag som er
kapable til å gå hele veien til bøttefest!

Klubben har lova åpningskamp i høst. Det
blir innvielse av hall og om vaksinet alene
står oss bi - fulle tribuner og etterlengta
innflyttingsfest med fest og all mulig
balluba ute og inne.
For når hverdagen igjen har normalisert
seg må du ta tilbake vanene fra gamle
Jordal. Publikumssnittet i siste sesong
der var 2700 og på slutten i Forum lå
det på under 1000. Klubben har mista
mange tilskuere på årene uten hjem og
jeg håper inderlig at de kommer tilbake
i høst. Klubben trenger det, stemninga i
hallen trenger det og jeg trenger det. Ta
med deg alle venna du har, mora di og alt Vålerenga Hockey speller på Jordal!

For en høst det kommer til å bli, med deg og
meg på tribunen og gutta som lager show
på isen - akkurat som i gamle dager. La oss
vinne dette faenskapet igjen, det har gått
over et tiår siden sist og det er dags nu som Tobbe Lindström ville sagt det.
Vi sees inne på Jordal, der Vålerenga
Hockey hører hjemme.
Velkommen hjem!
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Ilkka og Jon Magne

Hedemarksgt. 1
Stedet med sjel og atmosfære.
Det naturlige samlingspunktet
før og etter kampen!
Åpningstider:
Mandag–Fredag 15:00–01:00
Lørdag–Søndag 12:00–01:00
vaalerenga.vertshus@gmail.com | Tlf.: 41 36 10 41
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Sesongen 2021/22

Himmelen i deres hender (og skøyter)!
Av Atle Enersen
I skrivende stund steker sola. Det er en
lang, hard en å skulle simulere at sesongen
er på en måte i gang på tross av at over
400 elleville kropper for en snau uke siden
samlet seg til første offisielle tening med
A-laget i nye Jordal Amfi. En arena bare et
fåtall av oss har fått lov å se kamp i så langt.

fiende. Det tok noen år og noen pokaler til
Mjøsa, og vips ble de lette å hate.
Men noe verdensherredømme fikk de ikke.
Og verdensherredømme får vi ikke bare
fordi nye Jordal Amfi står klar. På ingen
måte. Jeg vet det er å banne litt i kjerka,
men tror du at vi vinner Haralds pokal sånn
helt ut av det nye fryseanlegget alene må
jeg be deg vennligst tenke en gang til.

Det er heldigvis i endring. Mye skal skje
for at ikke minst et par tusen får plass når
Frisk Asker kommer på besøk i midten av
september og innleder det som bør bli
en av tidenes sesonger. Sjeldent har det
vært så mye optimisme og «pepp» rundt
laget. Sjelden, aldri, har åpenheten og
kommunikasjonen mellom kontoret og
supporterne vært bedre.

Nye Jordal Amfi er et pluss, en fordel. Men
det er ingen garantist. Det som kommer
til å gi oss gull, glitter & grønne skoger er
flere faktorer.
Først og fremst den jobben sportssjef
Frikk Juell har gjort med å komponere et
lag, både med signering av spillere vi har,
men også med nye spillere – både nye og
ny-gamle. Holder alt dette seg skadefritt
har vi et lag som får motstanderne våre
til å slippe en liten skvett i trusa. De kan si
hva de vil, men sånn er det.

Jeg var på innvielsen av siloen i Hamar, må
ha vært i 92 eller 93. Full fest og traktorer
som sperret parkeringen utenfor. Elleville,
breiale bønder overalt. Nå skulle verden
vinnes! Nordlyshallen het den den gangen,
men alle som har sett den vet at det er en
gedigen silo. De kaller den selv for fjøs,
men silo er den.

Nå har vi akkurat fått en ny finne, men
han er forward. Jeg ønsker meg en finne
til, en skikkelig tømmerhogger av en
defensiv back. I par med back-målmaskinen Tommi Taimi kan de rasere den ene
motstanderen etter den andre.

Men uansett, sånn gikk det ikke. På tross
av ny storsilo ble det aldri noen world
domination på Hamar. Og dette på tross
av et på papiret sterkt lag i opptil flere sesonger oppover. Når Furuset kollapset ble
etter hvert Storhamar Vålerengas erke
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Så har jeg klokketro på parhestene
Kenneth Larsen og Espen «Shampo»
Knutsen. I likhet med Roy Johansen har
Kenneth en vinnerskalle av de få. Han har
vært i Lørenskog noen sesonger, og nå
var turen heldigvis kommet for å returnere til moderklubben. Roy Johansen har
gjort en meget bra jobb med laget, men
tiden var inne for et skifte. Og for dem
som ikke har fått med seg det, Roy ble
ikke vist ut bakdøra, han er i klubben i
skrivende stund.

gode uansett om det er vaskedama/-mannen eller toppscoreren. Stjernebacken
Villiam Strøm eller pølsepapirbretter Hansen.
Vi skal være profesjonelle i alle ledd sa Frikk
Juell til meg en gang.
Det må vi skal vi heve Haralds pokal atter
en gang. Og jeg sier se på Stavanger. Kast
kiss-cam over rekka, men absorbere
resten. Det var ikke bare ny arena som ga
dem vedvarende suksess. Det var hele
pakka, fra A til Å. Alfa til omega. Nivået på
klubbene begynner å bli skyhøyt. Til og
med lilleputten Grüner driver faktisk veldig bra selv om de ikke eier nåla i veggen.

Og like viktig; klubben har kvittet seg
med mye gammal idioti og påstått moro.
Jeg er en av de (få?) som ikke synes
«Iskrigerne» var så veldig bra for klubben
etter sesong 1. Selv om den serien ikke
viste løgn og fanteri om klubben vår, så
ble det vist mye der som ikke skulle vært
vist på TV om oss. Man kan dille og dalle
mye om kulturen og hvor viktig den er, og
det er helt riktig. Visse deler av kulturen
til Vålerenga er viktig, og riktig å vise
frem. Men når eksempelvis halve laget blir
dratt med av direktøren på hyttefylletur
til Sverige midt i sesonger vi sliter, ikke
vinner noe, da blir det feil. Og hva har
vannscooter-kjøring med hockey å gjøre?

Alle vil slå Vålerenga alltid. Mest av alt
pappaguttene fra pengebingen i Asker. De
som er desperate etter å skaffe seg en
erkefiende. Vi biter ikke på. Den plassen
har Hamar. Ikke Frisk Asker, ikke Stavanger
Oilers. Sparta og Stjernen har hverandre,
vi har Hamar. Lillehammer tror de har
Hamar, men Hamar er vår.
Vi kommer til å ryke på et par tåpelige
smeller kommende sesongen også. Det
gjør vi alltid. Jeg setter en tier på at vi får
en uppercut av Grüner. Det hadde vært så
typisk maskinen Vålerenga.

Og hvordan takket vi av en sliter som Cato
Cocozza? Det var ikke et vakkert TVøyeblikk

Så kanskje er dette sesongen vi ikke går
på en smell?

Den kulturen som bør vises frem i de kommende årene er vinnerkulturen. Hvordan alle
ledd i klubben er med på å spille hverandre

God natt Vålerenga. Hvor hen du er
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Historikk
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Nummerhistorikk

Draktnummer er en viktig del av identiteten til en ishockeyspiller. Enkelte spillere
har et mål og en mening bak valg av nummer, mens andre tar det de får tildelt.
I Vålerenga har man brukt 77 ulike nummere mellom 1-100. Det finnes altså 23
nummere som aldri har vært brukt.
Av Dolph Andersen

Espen «Shampo» Knutsen fikk tildelt
nummer 41 etter at Espen «Essi» Stålsett
la skøytene på hylla, mens Jonas Oppøyen
og Andreas Stene gikk sammen og valgte
nummerene 19 og 91 fordi begge gutta er
født i 1991. Dette er to ulike eksempler på
hvordan spillere ender opp med nummerene sine.

spilte med nummere fra 21-49. På 80-tallet
var nummer 21, 22 og 23 tradisjonelle målvaktsnummere, mens utover 90-tallet ble
også 30, 48 og 49 brukt på målvaktene.

2000/01-2007/08

I perioden 2000/01-2007/08 brukte
Vålerenga draktnummere fra 21-54. Marko
Rantanen var den første spilleren som
brukte et nummer over 49, da han hadde
draktnummer 50 i 2000/01. I denne perioden brukte målvaktene ofte 30, 31, 34 eller
50. Anders Myrvold ble den første utespilleren som brukte et nummer på 50-tallet
da han i 2004/05 spilte med nummer 54.
Fra 2005/06 til 2007/08 spilte Christian
Thygesen, Anders Fredriksen, Regan Kelly
og Evan Cheverie med henholdsvis 51, 52,
54 og 54.

1948-1976/77

Fra klubbens begynnelse i 1948/49 og
frem til 1976/77 spilte Vålerenga med
draktnummerene 1-22. På 40-, 50- og
60-tallet spilte man ofte med nummerene
1-15 siden det ofte kun var 15 spillere i
stallen. Nummer 1 og 15 var tradisjonelle
målvaktsnummer i denne perioden.

1977/78-1999/00

2008/09-

har spilt obligatoriske kamper med fem
ulike nummere. 23, 26, 28, 32 og 46.

I 2008/09 ble det et frislepp på bruk av
nummere. Jonas Oppøyen ble den første
spilleren på 32 sesonger som brukte et
nummer under 21 da han i 2008/09 spilte
med nummer 19 på ryggen. Andreas Stene
var da den første spilleren som brukte
et nummer over 54 da han spilte med
nummer 91 i 2008/09. I 2012/13 spilte
Brede Frettem Czizsar med nummer 100
på ryggen under jubileumskampen som
markerte at Vålerenga var 100 år.

Ubrukte nummere i Vålerenga

Som nevnt i innledningen så finnes det
23 nummere som aldri har vært brukt i
obligatoriske kamper med Vålerenga. Her
er nummerene:

53, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 85, 87, 93, 94, 95, 97, 98 og 99.

Flest draktnummere

Den spilleren som har hatt flest ulike nummere i Vålerenga er Vegar Barlie. Barlie

I 1977/78 gjorde Vålerenga en stor forandring når det gjaldt draktnummer. Klubben

38

39

Jordal Amfi

Skammens tårn
Av Espen Bjørneseth
Jordal amfi har fått mye skryt for hvordan
amfiet ser ut, det er helt rettmessig ros
for det er en meget flott ishall som kan
måle seg med de fleste og beste i Europa.
Det sier i alle fall de som har reist og sett
hockey i mange haller på kontinentet.

Ja, du leste rett, de har satt opp et tårn
midt foran hovedinngangen!
Det er et faktum at man har svidd av borti
en milliard kroner på praktbygget og
området rundt - de fleste kronene har nok
ramla ned i den meget omtalte og svært
ufyselige kulverten - den samme kulverten som forsinka bygget med to år.

Men er amfiet lytefritt og helt uten feil,
mangler og skjønnhetsflekker? Det er ikke
det, vet du.

For meg er det likevel helt ufattelig at man
bruker en milliard på området og likevel
klarer å stenge innsynet til hovedinngangen til amfiet med et ubrukelig, usedvanlig
stygt og tilsynelatende formålsløst tårn.
Hva er egentlig greia med det? Hæ?

Jeg skal ta for meg en vederstyggelig,
klønete og helt meningsløs brist i alt det
flotte, fine og estetisk vakre ved bygget.
Jeg mener selvsagt tårnet de har klart å
sette opp midt foran hovedinngangen på
amfiet.

Er tårnet lufting fra kulverten? Er arkitekten Storhamar-fan? Har ikke arkitekt og
byggherre fulgt med på egne byggeplaner
eller er det rett og slett grenseløs idioti
som ligger bak?
Ikke veit jeg men sånn kan vi faktisk ikke
ha det. Selve hallen er en estetisk nytelse
med alle sine bølger, glassflater, refleksjoner og gjennomsiktighet. Måten amfiet glir
inn i terrenget er aldeles strålende og det
er et praktbygg for bydelen og Oslo - ja,
for hele Norge.

Byggherre har altså valgt å tilsmusse
alt det fine ved å klaske opp et tårn så
strategisk plassert at det stenger innsyn
til amfiets hovedinngang fra samtlige
180 grader på den siden av bygget. Det
er faen tute meg helt utrolig, få det vekk
derfra!

Om man har sesongkort og går på 23
grunnseriekamper og får med seg tre
kvartfinaler og kanskje noen semifinaler
og til og med finaler må man traske forbi
det jævla tårnet for å se inngangen minst
30 ganger per sesong.
Gamle Jordal hadde en brukstid på 66
år og om vi legger det til grunn forteller
enkel matte at den trofaste fan må få
utsikten til hovedinngangen til ishockeyens mekka i Norge rasert intet mindre enn
minst 1980 ganger. Det er mer enn nok til
å drive enhver fan til vanvidd.

Plasser det gjerne på vestkanten et sted
eller under ei vindmølle på landet. Hvor
bryr jeg meg lite om men foran Jordal amfi
kan det altså ikke stå.
Er det så nøye`a tenker du kanskje. Ja, det
er så nøye for bare hør her:

Og sånn kan vi ikke ha det.
40

41

Pontus «Potta» Finstad

Møt Pontus «Potta» Finstad
Pontus «Potta» Finstad har gått gradene i moderklubben Manglerud Star. Nå
har han skrevet under på en toårs kontrakt med Oslos stolthet Vålerenga. Vi
ønsker han velkommen!
Av Dolph Andersen
Sjekk ut statistikken til
Pontus Finstad på
Elite prospects.
«Potta» vokste
opp på Manglerud
sammen med
faren Morten, som er
innebandylegende, og
moren Gine Marie som var en meget god
ishockeyspiller og har mange gull med
kvinnelaget til Vålerenga, samt en søster
som spilte innebandy. Onkelen til Pontus

har også en fortid i Vålerenga. Onkel
Asgaut Moe spilte tre sesonger og vant
tre kongepokaler i Vålerenga i perioden
1990-1994. Her snakker vi idrettsgener fra
øverste hylle.

(Foto: Privat) Pontus og Tobias Breivold

(Foto: Privat) Øystein Olsen og Pontus

«Potta» trekker også frem familien da han
forklarer hvordan interessen for ishockey
startet.

meg i riktig retning enten jeg spilte ishockey eller innebandy.

(Foto: Privat) Pontus Finstad

- Jeg ble interessert i ishockey da jeg var
liten. Jeg har en familie som alltid har drevet mye med idrett. Det var nok der det
startet. Jeg husker farfar tok meg med på
Valle Hovin da jeg var 3-4 år gammel.
Manglerud Star har alltid vært gode til å
dyrke frem ishockeyspillere. I tillegg til
klubben og ulike trenere trekker «Potta»
frem familien og kameratene som en viktig
faktor for sin utvikling.
- Familien har alltid stilt opp for meg. De
har kjørt meg til og fra treninger og kamper, de har hatt fokus på riktig ernæring
osv. De har stilt opp på alt. Jeg har også
alltid hatt en sunn og veldig konkurrerende treningsgruppe i alle år. Det har pushet
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Når det kommer til gode minner på ishockeybanen trekker «Potta» frem U18 gullet
som han vant med Manglerud Star i 2017.
«Potta» var særdeles toneangivende i
sluttspillet og scoret syv mål og hadde
fem assists på ni kamper.
- Ett av de beste minnene mine var når jeg
vant Norgesmesterskapet for U18. Vi vant
2-1 i kamper mot Storhamar i kvartfinalene, 2-1 i kamper mot Lørenskog i semifinalene, og 2-1 i kamper mot Lillehammer
i finalene. Den avgjørende finalen vant vi
5-1 oppe på Lillehammer.
«Potta» var kun 17 år da han fikk sin
debut i GET-ligaen for Manglerud Star.
Motstander var gutta fra Oslo Øst.
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Pontus «Potta» Finstad forts.

(Foto: Privat) Pontus mottar gullmedalje U18

(Foto: Privat) Pontus og Mathias Emilio Pettersen

-Jeg fikk min debut i GET-ligaen 26. november 2017 da Manglerud Star møtte
Vålerenga i Furuset Forum. Jeg var ganske
nervøs på oppvarmingen, men når kampen
satte i gang så gikk det seg til. Vålerenga
vant kampen 6-2.

Når vi snakker om ambisjoner og mål for
resten av Karrieren er «Potta» klar i sin
tale.
-Mitt mål er å komme med på landslaget
og å kunne spille utenlands i fremtiden. Men først vil jeg vinne seriegull og
Norgesmesterskapet med Vålerenga.

Når det kommer til hva vi kan forvente av
ferdigheter og styrker på isen forteller
«Potta»:

Helt til slutt tar vi ti kjappe:

-Mine styrker som ishockeyspiller er at jeg
er rask. Jeg vil også trekke frem min vilje.
Jeg gir alltid 100%, uansett.

10 raske spørsmål:
Mat: Pizza
Drikke: Urge
Reisemål: Marbella
Farge: Blå
Kjøretøy: Mustang
Bok: Ingen
Film: The Prestige
Ishockeylag i utlandet:
New York Rangers
Fotballag: Manchester United
Forbilde: Fattern!

Vålerengas sportssjef Frikk Juell omtaler «Potta» som «ung, kvikk og energisk
spiller med et stort potensial.»
Sportssjef ved Wang Toppidrett Oslo,
Anders Blegeberg, forteller at «Potta» har
et internasjonalt temposkifte på skøyter,
og at han har et stort utviklingspotensial.
Blegeberg legger også til at dette er en
strålende signering av Vålerenga og Frikk
Juell, og at «Potta» vil ha stor utvikling
under Jon Aase (fysisk trener).
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Du har vel hørt om Vålerenga Landhandel?
Vålerenga Landhandel …
• er en uavhengig, idealistisk produsent av Vålerengamerch.
• får ikke bruke Vålerengalogoen.
• er norges største på Vålerenga stickers?
• er en hobby, og alt overskuddet går tilbake til klubben.
• er alltid åpne for nye gode ideer. Så ta kontakt!
• er på Facebook.
• har snart en egen hjemmeside vlh.fanzine.no (for de som ikke liker sosiale medier).
• kommer gjerne med tips, råd og vink gratis til de vil starte opp noe selv.
• håper på at Vålerenga blir seriemestere i 2021.
• drømmer om en egen butikk (Må vinne i Lotto først). Fram til det finner du oss på
torsdager på Enga Pub. Butikken kommer til å se slikt ut
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Sverre Linløkken Nilsen

