Hej bandyvänner!
Har fått möjlighet att få skriva några ord om säsongen som precis tagit slut och med ett
leende på läpparna går jag fortfarande runt och njuter efter en helt fantastisk säsong!
Redan efter starten på säsongen i Skavlöten i Täby fick vi möjlighet att träffas under trevliga
former och till och med få laget att ta fysen på lite mer allvar. Spännande inledning och på
spelarsidan fick vi tillbaka Micke Wallén efter en tids skada och Björn Haglund från
Djurgården kom som nyförvärv till klubben och efter jul anslöt Alex Oskarsson från Ljusdal.
För första gången på många år fick vi ihop en intressant 20 mannatrupp och två målvakter.
Jag stack ut hakan och sa redan förra året att vi skulle kunna gå upp i div 1 inom tre år. Nu
kom utdelningen redan ett år tidigare, men desto roligare.
Ett lag som tar seriesegern och förlorar en av 17 matcher tyder på styrka och karaktär!
Som ledare under de senaste 17-18 åren med bandyn har jag haft glädjen att följa flera
spelare i laget alltifrån när dem tog sina första stapplande steg på skridskor och som i ren
glädje fick fira på Bergshamra, det känns grymt häftigt som ledare att få uppleva det. Min
bandyfilosofi har grundat sig mycket på att ha kul och utvecklas socialt och någonstans trots
små resurser så har jag trott på att framgången kommer att blomma till slut.
Min bandyresa och lagbygget Kåre har de senaste 10 åren varit en genomtänkt plan med min
son Ted Hammerin som ville prova lyckan i Ljusdal och sen vet ni vad som hänt fram till idag
Lagbygget med de spelare som klivit på och våra spelare på hemmaplan, besitter kvalitéer
både på och utanför bandyplan som gör Kåre till ett härligt kompisgäng. Mitt ledarskap
bygger på delaktighet där spelare får ta ansvar för att med små medel få fram resultat!!!
Mitt mål och lagets mål har vi infriat med bravur och alla i truppen har fått spela, en del mer
och en del andra mindre. Tycker att vi fått med oss hela truppen från start till mål.
Många sena kvällar och släpande av material och mycket kaffe har gått åt under säsongen.
Vi har gjort en prestation med mycket små resurser och det är väl det som är det magiska
med det här laget. Inga kontrakt och inga arvoden utan bara helt enkelt glädje och kärlek till
sporten tar oss till målet.
Tycker att vi är värda en chans i div 1 med små förändringar och en liten önskelista inför
nästa säsong så har vi stora chanser att göra bra resultat.
Vill tillslut tacka er alla spelare och lagledningen med Micke och Björne och Johan som klivit
fram och stöttat mig under säsongen i vått och torrt.
Ett stort tack till styrelse, sponsorer och supportrar som stöttat och följt oss under säsongen.
Jag ser fram emot nya utmaningar med laget och tackar för förtroendet att få jobba med
ALLA fantastiska spelare som kan utvecklas i flera år framåt om vi vill.
Tack för ordet!
Coach / Botte

Lagkaptenen har ordet!
Isen låg spegelblank på Studenternas IP i Uppsala. Perfekta förhållanden. Bortsett från ett
svagt duggregn, snålblåst och ett par plusgrader kändes det fantastiskt. Stunden var
kommen. Nytt korsband och en efterlängtad comeback! Två års frånvaro skulle nu få sitt
slut. Även om matchen egentligen saknade betydelse kändes det ändå speciellt, det fanns
en hunger, en förväntan, ett begär efter framgång. Det var en känslan att matchen skulle
sätta ribban för en hel säsong!
Först vill jag backa ytterligare ett steg.

Det var länge sedan jag kände mig så pass motiverad för en bandysäsong som jag gjorde
inför säsongen 2012-2013. Sommarträningen en gång i veckan ute i Skavlöten var en av
höjdpunkterna på veckan med lite fotboll, löpning och backträning men framför tugget i
laget. Bröderna Hammerin från Tallinn visade upp sig, den ene skäggigare än den andre.
Coach Bo lika förväntansfull som vanligt, att han sedan äntligen får signa över Björn Haglund
från Djurgården infann sig förväntningarna och hoppet inför säsongen. Björn som
tillsammans med den alltid så spänstige Mårten Korall & evighetsmaskinen Mattias Nitschke
alltid gjorde upp om segern i den (lilla) gemensamma löpning som alltid slutade i ett race tills
blodsmaken infann sig i strupen. Bara en sådan sak, det tyder på vilja.
Resten av säsongen är som en saga, krampaktigt till en början i vissa perioder för att sedan
vara fullkomlig islossning, Sollentuna hemma (9-2), Huddinge borta (12-4) och enligt rapport
Enebyberg borta (8-5). 10 raka segrar, över 100 mål gjorda och drygt 50 insläppta, det talar
för sig själv. Ett gäng mentalt sjuka vinnarskallar har gjort det omöjliga möjligt, det som
ingen annan i den här föreningen tidigare gjort.
Till sist vill jag framföra ett stort tack till alla involverade kring laget och klubben GoIF Kåre.
Jag är otroligt stolt att vara lagkapten för det här gänget, framför allt för att vara en del av
sammanhållningen och individerna kring det här laget. Det är ni som gör att bandyn är
veckans höjdpunkt. Tillsammans skapar vi världens skönaste bandylag!

”Det är terapi att få komma till bandyn” – Bo Hammerin en sen träning mitt i veckan.
Tack!
#19 Mikael Wallén Lagkapten GoIF KÅRE Bandy

Den historiska säsongen!
Lördagen den 16 februari kommer alltid förknippas i GoIF KÅRE:s historia med att det var
den dagen som bandylaget vann matchen mot Huddinge och blev därmed seriesegrare i
Div. 2 Stockholm, samt att man tog klivet upp i Div. 1. En säsong fylld med glädje och
engagemang, en säsong där man går obesegrade i 10 matcher i rad. Säsongen började med
en seger med 7-3 över Spillersboda den 18 november och den avslutades onsdag den 20
februari med en avslutande seger på bortaplan mot Enebyberg med 8 - 5.
Men hur började allt?

Laget samlas igen!
Säsongen 2012 - 2013 för laget började i mitten av augusti med barmarksträning i Skavlöten,
Täby.
En gång i veckan samlades man och körde lite fotboll och backträning. Det var ett gäng med
humöret på topp när man samlades, det pendlade mellan 12-18 gubbar varje samling.
Hur såg det ut med nyförvärv till truppen? jo faktiskt rätt bra, lagkaptenen Mikael Wallén
gjorde comeback efter en lång tids skadefrånvaro, Djurgårdens IF Björn Haglund skrev på för
GoIF KÅRE, det visa sig att både Micke och Björne skulle vara viktiga kuggar i laget. Fredrik
Sandståhl blev det ”tredje” nyförvärvet innan serien skulle dra igång!
Även lagledaren Mikael Malmkvist gör sin första riktiga säsong.
Mitten av september kom man in på is i Vallentuna ishall, ett ispass i veckan fram till
premiären. Det tog några träningar innan laget hade skakat av sig det stela i benen och
kroppen. Det var ett härligt gäng som stod på is varje vecka i Vallentuna, alla ville bara att
serien skulle dra i gång.

Träningsmatcher
Några träningsmatcher blev det innan serien drog igång. Första gången man klev ut på stor is
var på Studenternas i Uppsala, motståndare var Uppsala BoIS. Alla var ivriga att komma
igång, premiär på stor is och man möter ett Div.1 lag. Det blev vinst med 6-4, Ivan Cavallin
blir fyramålskytt. Man gör en bra match för att vara premiär.
10 november var det dags igen för träningsmatch, denna gång åkte laget på ett endagarsträningsläger till Norrköping. 7-1 seger mot Vrena IF, också ett Div. 2 gäng, ännu ett kvitto på
att laget tränat rätt och att laget är på gång inför en ny säsong. Niklas Thörnvik blev 3
målskytt.
Den sista träningsmatchen innan säsongen blev borta mot Wärmdö BF den 13 november. Ett
Wärmdö som man skulle ha i serien denna säsong. 18-2 till KÅRE slutade matchen och KÅRE
hade lekstuga mot ett svagt Wärmdö.
Wärmdö drog sig ur serien bara några dagar efter och började om i Div. 3.
Premiären var nära nu.

Premiären!
Matchen blev framflyttad en dag då Bergshamra Arena inte hade is, ny spelplats blev i stället
Sollentunavallen. Motståndare Spillersboda IF var den samme.
Söndagen den 18 november var det alltså dags för seriepremiär. Vid samlingen var det en
härlig stämning i laget, skönt att komma i gång med riktiga matcher.
Matcherna mot Spillersboda har alltid varit härliga matcher att spela och som publik roliga
att titta på.
Kåre började bra och säsongens första mål kunde Lucas Svedin sätta i den 14´min och serien
var igång på allvar.
När domaren blåste för paus så hade KÅRE ledningen med 3-1.
Andra halvlek var KÅRE:s, man gör ytterligare 4 mål och matchen vinns på ett övertygande
sätt med 7-3. KÅRE hade fått en kanonstart på säsongen.
Omg 1
GoIF KÅRE – Spillersboda IF 7 – 3
Mattias Nitschke 3, Lukas Svedin, Ivan Cavallin, Mikael Wallén, Peter Eriksson.

Inställd match!
Matchen mot Huddinge som skulle ha spelats lördagen den 24 november blev inställd för att
man inte lyckats få is på Visättra IP i Huddinge. Nytt speldatum fastställdes till den 21
december. Det blev istället ett längre uppehåll i serien för KÅRE men man tränade på som
vanligt med träningar på Sollentunavallen.

Fantastisk match!
Efter 2 veckor utan match var det dags igen. Denna gång hemma på Sollentunavallen mot
Enebyberg IF den 2 december.
Ett Enebyberg som har en del gamla rävar i laget. Vad sägs om den gamla Hammarby
spelaren Göran Rosendahl och åldermannen Hans-Elis Johansson, en morot bara det.
KÅRE får ingen bra start i matchen, 0-2 redan efter 10 minuters spel. Redan i denna match
får vi bevittna den moral och kämpaglöd som finns i detta lag.
KÅRE kommer tillbaka och kan reducera på straff genom Mikael Wallén. Niklas Thörnvik kan
lite senare kvittera. Då har det bara gått 15 minuter av matchen…
Innan halvleken var slut så skulle det bli 3 mål till och resultatet i halvtid var 4-3 till KÅRE.
Andra halvlek blev knappast sämre för publiken som var där och stöttade KÅRE. Det här var
en publikmatch, ingen coachmatch. Enebyberg kunde vända matchen på 9 minuter och
ledde matchen med 5-4 i den 55 ´min. Men skam den som ger sig, inte KÅRE inte. KÅRE
vänder matchen igen och kan kvittera genom Emil Grönkvist och sen ta ledningen i den
65 ´min genom Mattias Nitschke. Mattias fina målform från förra säsongen håller i sig.
Matchen har alltså pågått i 65 min och det har redan blivit 11 mål…

KÅRE behåller inte ledningen länge, bara 3 minuter, med kvarten kvar kan Enebyberg ta
ledningen igen genom Göran Rosendahl, som gör 3 poäng denna match.
Coach Bo ”Botte” Hammerin tar genast timeout och i den 85´min får KÅRE hörna, en hörna
som slås av Emil Grönkvist, den letar sig fram till Ivan Cavallin som kan sätta
slutresultatet 7-7.
En fantastisk match att titta på men 7 insläppta mål fick laget något att fundera på.
Omg 3
GoIF KÅRE – Enebybergs IF 7 – 7
Ivan Cavallin 2, Mikael Wallén 2, Emil Grönkvist, Niklas Thörnvik, Mattias Nitschke.

En enkel seger! Eller?
6 dagar senare var det match igen, denna gång stod Berget BK som motståndare, ett Berget
BK som hade fått Wärmdös plats i serien.
KÅRE kom till matchen med en inledning av serien som var godkänt. Berget däremot hade på
de två inledande matcherna släppt in hela 28 mål och gjort bara 3.
Den som trodde att detta skulle bli en enkel seger trodde fel. KÅRE får återigen en dålig start
på matchen. 0-1 kommer redan i matchminut åtta. Som vanligt kommer KÅRE tillbaks i
matchen och kan igenom en straff, slagen av lagkaptenen Mikael Wallén, kvittera Bergets
ledning i den 16´ min.
Niklas Thörnviks målform håller i sig, Niklas gör KÅRE:s ledningsmål i matchminut 21 och
KÅRE börjar hitta sitt egna spel.
Halvleken slutar med en 2-1 ledning för KÅRE.
Första kvarten av den andra halvleken händer det inte så mycket, laget byter målchanser
med varandra. 3-1 kan Johan Eklund göra i den 61´min och KÅRE börjar ta över matchen.
Man släpper in Berget för stunden, Berget kan reducera till 3-2 i den 66´min och det blir
match igen, lite onödigt kan man tycka. Sen trycker KÅRE in 2 mål på bara 3 minuter. Tobias
Hassius gör KÅRE:s fjärde mål i matchen och Niklas Thörnvik kan sätta dit 5-2 med bara 10
minuter kvar på matchen.
Det blir lite väl spännande sista 10 min av matchen. Berget reducerar 2 gånger men närmare
än så kommer de inte och KÅRE vinner matchen med 5-4.
Omg 4
Berget BK – GoIF KÅRE 4 – 5
Niklas Thörnvik 2, Mikael Wallén, Tobias Hassius, Johan Eklund.

Copa Del Lucia!
Den 12 december var det dags för den årliga luciaturneringen. Denna spelades i Vallentuna
Ishall. 14 spelare kom till start, dessa delades in i 3 lag med 4 gubbar i varje. KÅRE:s 2
målvakter vaktade burarna. Vinnande lag blev Grön med lagkaptenen Emil Grönkvist i
spetsen.

Den enda förlusten!
Den enda förlusten som kommer denna historiska säsong är bortamatchen mot IK Tellus B
den 14 december.
Matchen spelas på anrika Zinkensdamm och det blir match med storpublik. Nästan alla
kommer från Kårsta. Hela 73 personer hade tagit sig till Zinken denna fredagskväll.
Tellus kommer till spel med 3 stycken Allsvenska spelare och KÅRE har något att bita i denna
kväll.
Humöret är på topp i laget och man kliver in till match med ett härligt publikstöd i ryggen.
Återigen släpper man i första målet, i den åttonde matchminuten gör Tellus 1-0. Det går fort
därute på banan, men KÅRE hänger med bra. Ivan Cavallin kan skicka på ett kanonskott som
är helt otagbart för Tellusmålvakt, kvitteringen kommer bara 2 minuter efter Tellus
ledningsmål. Det är en välspelad match och tempot är högt därute av båda lagen.
Tellus får nog en liten chock i den 21´min när Ivan Cavallin smäller in sitt andra mål i
matchen på hörna när KÅRE tar ledningen med 2-1. KÅRE hänger bra med i det hårda tempo
som Tellus har men så i den 42´min så kvitterar Tellus och halvleken slutar oavgjort 2-2.
Tellus hade nog ingen aning att KÅRE skulle bjuda på så hårt motstånd.
”Det bästa laget i serien vi mött” sa en Tellus spelare i paus och Tellus hade nog lite att
fundera på i pausen.
KÅRE kommer ut till andra halvleken med gott mod att i alla fall ta poäng denna kväll.
Men så i den 56´min så kan Tellus ta ledningen och efter det så är KÅRE:s fina spel från den
första halvleken som bortblåst. Tellus kan utöka sin ledning med ytterligare 2 mål innan
KÅRE får ett litet hopp om poäng, det är Mattias Nitschke som kan reducera till 3-5 med
kvarten kvar. I den sista minuten av matchen så gör Tellus matchens sista mål och förlusten
ett faktum.
KÅRE gör en godkänd match, framförallt första halvlek.
”Vi förlorar, men vi gör det mot ett bättre lag” sa Kenneth Dahlin efter matchen.
Omg 5
IK Tellus B – GoIF KÅRE 6 – 3
Ivan Cavallin 2, Mattias Nitschke.

Segersviten börjar!
Sista matchen innan juluppehållet spelades mot SBBK på Sollentunavallen den 19 december.
KÅRE kom till matchen med en 3-6 förlust mot IK Tellus B. Inledningen av säsongen har varit
lovande och man kom till matchen med gott mod att ta 2 poäng.
Kårstasonen Ted Hammerin gör sin första match efter en period med utlandsjobb.
Matchen började med att lagen kände lite på varandra men det var KÅRE som ändå förde
spelet. Den här gången släppte man inte in första målet utan Mattias Nitschke kunde göra
1-0 redan i den 8´min. Efter målet så börjar KÅRE ta över matchen mer och mer, mycket bra
snack bland killarna, man vänder tillbaka och börjar om när det blir för trångt i mittzonen
och mycket bra dirigerande av målvakten Anders Westman. Kåre vinner i stort sätt alla andra
bollar på plan och man sätter hög press på SBBK backar. 2-0 kommer redan i den 15´min av
Kristoffer Gustafsson och KÅRE är på gång. SBBK tillåts att reducera men sen var det dags för
Ivan Cavallin show. Inom loppet av 90 sekunder så smäller han inte bara dit 3-1 utan även
4-1. Båda målen kommer via långskott från 25 meter och båda var otagbara för målvakten.
Andra halvlek börjar lite trevande för KÅRE, det händer inte så mycket, SBBK försöker hitta in
i matchen men KÅRE:s försvar stoppar alla försök som kommer.
KÅRE gör sedan 3 snabba mål på 6 minuter från matchminut 62´. Ivan Cavallin gör 5-1 och
Mattias Nitschke sätter 6-1 och kavalkaden avslutas med att Lucas Svedin gör 7-1. KÅRE
dominerar matchen och SBBK ser helt tröttkört ut och man hänger inte med när KÅRE
trampar igång. Det blir tre mål till innan domaren blåser av matchen. Mattias Nitschke
fullbordar sitt hattrick för kvällen och Niklas Thörnvik smäller dit de två sista målen.
Skönt att skaka av sig förlusten sist med detta sätt. En ordentlig urladdning av KÅRE.
Hur gick det för Ted Hammerin då? Jo det märktes att han inte har spelat match på ett tag.
”Kroppen och huvudet ville mycket men benen hängde inte med i början” sa Ted efter
matchen.
Omg 6
GoIF KÅRE – SBBK 10 – 1
Ivan Cavallin 3, Mattias Nitschke 3, Niklas Thörnvik 2, Lucas Svedin, Kristoffer Gustafsson.

Alex klar för GoIF KÅRE!
Året han komma till sin andra dag då GoIF KÅRE presenterade ett nyförvärv. Det var den
allsvenske meriterade försvararen Alexander Oscarsson
Alex är 23 år gammal och har spelat med Ljusdal i allsvenskan och kommer närmast från
Selånger SK.
Alex har haft ett uppehåll från bandyn i ett år och kommer att blir ett ordentligt tillskot i
truppen, framförallt till kommande säsong i Div 1.

Björn Haglunds första mål!
9 januari var det dags för omstart i serien efter jul. Sollentuna stod på programmet.
Innan match var snacket i omklädningsrummet att KÅRE skulle ha tålamod, Sollentuna
kommer med all förmodan försöka sänka tempot och få till några kontringar så tålamod var
nyckelordet innan match.
Det var precis vad Sollentuna gjorde, tyvärr så hamnar KÅRE i detta låga tempo också.
KÅRE försöker och försöker att få upp tempot men så fort Sollentuna erövrar bollen så
sjunker tempot. KÅRE släpper in första målet igen, 0-1 kommer efter en KÅRE utvisning,
Sollentuna tar chansen direkt och får, lite oförtjänt, första målet i den 12´min.
Efter det så börjar KÅRE mer och mer hitta sitt eget spel, det börjar gå lite fortare därute.
Sollentuna hänger inte med när KÅRE sätter upp tempot. Det kommer visa sig att det inte är
många lag som hänger med när skridskoskickliga KÅRE höjer tempo.
I den 24´min kommer utdelningen. Det är Ted Hammerin som sätter dit kvitteringen.
KÅRE har hittat tillbaks till sitt eget spel och därför kommer Sollentunas ledningsmål i den 31
min något oförtjänt. KÅRE deppar inte utan fortsätter sitt fina spel och i den absolut sista
minuten av halvleken tilldöms man en straff. En straff som Niklas Thörnvik skickar in,
otagbart för målvakten.
I pausen så snackas det om att målen kommer i andra, fortsätta att pressa högt på deras
backlinje och störa deras uppspel men framför allt att öka tempot.
KÅRE trampade gasen i botten i början på andra halvleken och gjorde 3 mål innan
matchklockan hunnit till 51 min. Björn Haglund, som gör sitt första mål i den gula KÅRE
tröjan, och Mattias Nitschke gjorde ett varsitt och 5-2 SMÄLLDE Ivan Cavallin in på en hörna.
Kåre slarvar i backlinjen och Sollentuna kan reducera till 5-3 i den 55´min men det är bara en
tillfällighet att Sollentuna tillåts att komma in i matchen. KÅRE har full kontroll på vad som
händer ute på planen. Mikael Wallén gör nästa mål med 25 minuter kvar av matchen och
Sollentuna spelarna ser tröttare och tröttare ut när KÅRE mal på. Lite onödigt så bjuds
Sollentuna in i matchen igen genom ett reduceringsmål i den 69´min.
Med kvarten kvar av matchen kommer spiken i kistan då Niklas Thörnvik kan göra 7-4 och
2 poäng till KÅRE är klara. Sollentuna gör matchens sista mål på övertid och matchen slutar
7-5 till KÅRE.
Omg 7
IFK Sollentuna – GoIF KÅRE 5 – 7
Niklas Thörnvik 2, Ted Hammerin, Ivan Cavallin, Mattias Nitschke, Björn Haglund,
Mikael Wallén

Enkel seger i returen!
Med bara tre dagar mellan matcherna så var det åter dags för match igen, serien vände och
Sollentuna kom besök till Bergshamra Arena den 12 januari. KÅRE hade vunnit bortmatchen
mot Sollentuna med 7-5 innan och mötte då ett fruktansvärt defensivt lag.
Det blev precis tvärtom i inledningen av den här matchen, det Sollentuna lyckades bra med
förra matchen var just att hålla nere tempot och hitta kontringar, idag satte man full fart
direkt, men eftersom KÅRE är mycket bättre på att åka skridskor så passade denna taktik
perfekt för KÅRE.
KÅRE hängde inte med i början av matchen utan Sollentuna kunde gör första målet redan
efter 80 sek! Det var 88 min kvar att spela så någon oro fanns inte i laget.
KÅRE börjar komma in mer i matchen och kan kvittera redan i den 8´min genom Mikael
Wallén. KÅRE kan ta ledningen genom Niklas Thörnvik i den 15´min och Sollentuna hinner
knappt göra avslag efter målet förens Mikael Wallén kan utöka KÅRE:s ledning till 4-1.
KÅRE spelar mycket bra ute på banan medans Sollentuna börjar fokusera mer och mer på
domarteamet. Sen kontrollerar KÅRE nästa 20 min, spelar avslappnat, kanske lite för
avslappnat ibland, Sollentuna sticker upp ibland men backlinjen och Anders Westman i mål
har full kontroll på defensiven.
KÅRE gasar på och kan i den 37´min göra 5-1 genom Niklas Persson, innan halvleken är lsut
så kan Ivan Cavallin göra 6-1.
En Sollentuna spelare åker på ett grovt matchstraff i slutskedet av halvleken vilket gör att
KÅRE får spela med en man mer resten av matchen. Vilket skulle straffa sig för Sollentuna.
Trots en man mindre i andra halvleken så får Sollentuna första målet i denna halvlek också,
men det är ett tröstmål för 3 minuter senare hade Ivan Cavallin och Niklas Thörnvik gjort mål
och när klockan stod på 55 min stod det 7-2 till Kåre.
Hela den andra halvleken kan KÅRE spela avslappnat, lite nonchalant och slarvigt i stunder.
Men kontrollen över matchen slarvar man aldrig bort, medan Sollentuna fokuserar enbart på
domaren sista 20 min hinner Micke Wallén och Ivan Cavallin göra sina tredje mål för och
ställningen med 10 minuter kvar är 9-2 till Kåre.
Sollentuna får sista målet i matchen och slutresultat skrivs till 9-3 till GoIF KÅRE.
Omg 8
GoIF KÅRE – IFK Sollentuna 9 – 3
Mikael Wallén 3, Ivan Cavallin 3, Niklas Thörnvik 2, Niklas Persson

2 matcher på 2 dagar!
KÅRE åker till ett kylslaget Spånga IP för match den 19 januari mot SBBK.
Man ligger bara 1 poäng efter serieledande Enebyberg men KÅRE har en match mindre
spelad.
SBBK sätter i gång med ett rasande tempo i matchen och målvakten Johan Jonsson får göra
en jätteräddning redan i den andra matchminuten när en SBBK spelare kommer helt fri med
Johan. KÅRE för spelet i början men har svårt att komma till riktigt bra avslut, SBBK försvar
gör det bra som styr in KÅRE´s försök att anfalla på kanterna. KÅRE mötte på en mur av SBBK
spelare i mitten av planen.
Mycket utvisningar i den första halvleken, mycket tack vare att KÅRE spelarna är mycket
snabbare på skridskorna än vad SBBK är, tyvärr så åker KÅRE´s Anton Ekeström på 2 st
utvisningar inom de första 30 minuterna varav den andra är svårt att förstå varför domaren
tar denna. Detta innebär att coach Bo Hammerin inte vågar använda Anton resten av
matchen, hade Anton fått en till utvisning så hade KÅRE fått spela resten av matchen med en
man mindre på banan.
Men KÅRE jobbar sin in i matchen och i den 36´min får man en hörna, en hörna som
lagkaptenen Micke Wallén kan göra 1-0 till KÅRE på. Ett viktigt mål med tanke på att KÅRE
missade en straff tidigare.
Med bara minuter kvar av halvleken slarvar backlinjen i KÅRE och bjuder SBBK på en
kvittering och halvleken slutar 1-1.
Andra halvleken böljar fram och tillbaks i början men så i den 56´min så förändras hela
matchbilden till KÅRE:s fördel, SBBK Victor Floden åker på sin andra utvisning när KÅRE
tilldöms sin andra straff i matchen. På väg ut till utvisningsbåset så kastar han klubban och
säger ett par väl valda ord till domaren och åker på ett grovt matchstraff, detta innebär att
SBBK spelar med en man mindre resten av matchen. Straffen skickar Micke Wallén in och
KÅRE kan ta ledningen med 2-1.
KÅRE dominerar spelet ute på banan och SBBK spelare blir tröttare och tröttare och hänger
inte riktigt med där ute. Vilket resulterar i fler utvisningar och mycket fokus på domaren,
vilket KÅRE spelarna tackar för.
Bara 2 minuter efter straffen så utökar KÅRE ledningen genom Mikael Wallén som gör sitt
och KÅRE´s tredje mål. I samband med målet så skadar sig SBBK målvakt och tvingas utgå i
matchen. Det blir ett uppehåll på 15 minuter så att en utespelare kan byta om och ställa sig i
målet.
I den 63´ min så slår Ivan Cavallin en fantastik lyrboll som gör att Niklas Thörnvik kommer
helt fri med målvakten och rullar in 4-1.
Så i den 70´min får KÅRE en hörna som når Björn Haglund som smäller in 5-1. Björn gjorde
sin absolut bästa match i KÅRE tröjan sen han kom från Djurgården inför denna säsong.
Slutresultatet 5-2 är ytterligare en bjudning av KÅRE backlinjen där 2 st. SBBK spelare ställs
helt fria med Johan Jonsson i den 80´min.
KÅRE visar klass och närmar sig förstaplatsen i tabellen.
Omg 9
SBBK – GoIF KÅRE 2 – 5
Mikael Wallén 3, Björn Haglund, Niklas Thörnvik

Urladdningen på Visätra IP
Den 20 januari kunde den uppskjutna matchen (2 gånger) spelas.
KÅRE åkte till Huddinge med några ändringar än matchen dagen innan.
Man satte högsta fart i matchen och det han bara gå 95 sekunder innan Mattias Nitschke
kunde göra 1-0. Så fortsatte matchen i samma höga tempo för KÅRE, det här var en match
som inte skulle förloras. Innan matchuret hade hunnit 20 minuter så hade KÅRE spelat ut
Huddinge totalt och tagit ledningen med 3-0 av bara farten.
I matchminut 35 så missar KÅRE en straff men bara 6 minuter senare så reducerar Huddinge
och 3-1 i paus till KÅRE var lite i underkant.
Andra halvlek hann gå drygt fyra minuter innan målen skulle börja trilla in igen och så
fortsatte det i hela andra halvleken, det var bara ett lag på banan, KÅRE var totalt överlägsna
hela matchen igenom och de 4 poäng man var ute efter när helgen började infriades.
”17-6 och 4 poäng på 2 bortamatcher var precis det vi ville ha” sa tränare Bo Hammerin som
var helt lyrisk efter matchen.
Omg 2
Huddinge BK – GoIF KÅRE 4 – 12
Mattias Nitschke 3, Ivan Cavallin 3, Niklas Thörnvik 2, Niklas Persson 2, Lucas Svedin,
Peter Eriksson.

Nya Serieledare!
Söndag den 27 januari var det äntligen dags att spela på hemmaplan i Kårsta.
Hela 178 personer hade letat sig upp till Bergsjöplan för att ser GoIF KÅRE ta emot
IK Tellus B. Man kunde nästan ta på stämningen i omklädningsrummet innan match. Man
fick komma ”hem” och spela inför storpublik.
Matchens första kvart blev ett böljande spel, trots att KÅRE förde spelet så ville bollen inte in
i mål, det närmaste mål KÅRE kom ett ledningsmål var i den 17 min när Ivan Cavallin drar i
väg ett jätteskott som tar klockrent i stolpen, en klang som hördes över hela Kårsta.
Så i den 24 min så får KÅRE´s lagkapten för dagen Mattias Nitschke bollen och driver mot
mål. Tellus spelarna hänger inte med utan tvinga till en ojusthet och domaren blåser straff
för KÅRE.
Straffen tar Niklas Thörnvik och 1-0 till Kåre smäller han säkert in.
KÅRE tar över mer och mer och redan nu ser Tellus tröttkört ut och de lägger alldeles för
mycket energi på att gnälla på domaren vilket bara gynnar KÅRE.
I den 31 min så bjuder Tellus backlinje Ivan Cavallin på ett friläge, Ivan passar bollen vidare
till Kristoffer Gustafsson som enkelt kan utöka ledningen till 2-0.
Reduceringen kommer bara 2 minuter senare då det blir en retur på skott som en Tellus
spelare är först på och kan lägga in 2-1.
KÅRE fortsätter att dominera spelet men anfallen hamnar ofta i mitten av plan, en zon som
Tellus väl bemästrade och KÅRE hade det svårt att komma igenom den mur man mötte i
mittzonen.
Så i den 36 min så utökar KÅRE ledningen genom Niklas Persson och Tellus har allt svårare
att hänga med KÅRE spelarna då de är mycket snabbare på skridskorna än vad motståndarna
är. Vilket också visar sig i Tellus utvisnings statistik, 5 st. 10 minuters utvisningar för Tellus
under matchen.
Innan halvleken var slut, som dominerades av KÅRE, så får Tellus in en reducering i den 45
min och 3-2 till KÅRE var lite i underkant.
De senaste matcherna har KÅRE rivstartat i andra halvleken så även denna gång. Mattias
Nitschke snor bollen av Tellus förvaret och kan lägga in 4-2 i den 49 min.
KÅRE fortsätter att äga boll men möter på ett bra defensivt Tellus som gör det svårt att
komma igenom en mur av Tellus spelare.
KÅRE får frislag utanför straffområdet i den 65 min, ett frislag som Mattias Nitschke petar till
Niklas Thörnvik som laddar bössan och får en drömträff och bollen sitter stenhård i nättaket.
I den 68 minuten reducerar Tellus till 5-3 på hörna, direkt efter målet så tar bortalaget en
timeout.
2 minuter senare så för KÅRE ytterligare en straff, straffen föranleddes av en riktig Kurre
Hamrin dribbling i Tellus straffområde genom KÅRE:s Niklas Persson, en straff som tyvärr
Tellus utmärkte målvakt räddade.
Tellus släpps tillfälligt in i matchen genom ett 5-4 mål och det blir onödigt spännande med
bara kvarten kvar av matchen.
KÅRE får en tredje straff i den 80 minuten, upp stegar Niklas Thörnvik och stänker in 6-4 och
spelet blir lite lugnare och avslappnat för KÅRE spelarna.
Slutresultat 7-4 bjuder Tellus försvar på, en dålig rensning som Mattias Nitschke snappar upp
och kan enkelt lägga in slutresultatet.

KÅRE vinner matchen vinner seriefinalen tack vare att man är ett mer samspelt lag och att
man är bättre skridskoåkare än vad Tellus var idag.
KÅRE tar i och med segern över första platsen i serien med bara 4 matcher kvar!
Omg 10
GoIF KÅRE – IK Tellus B 7 – 4
Niklas Thörnvik 3, Mattias Nitschke 2, Kristoffer Gustafsson, Niklas Persson.

Niklas Thörnvik dominerar!
KÅRE för chansen att spela yterliggare en match hemma på Bergsjöplan i Kårsta.
Lördagen den 2 februari kom Berget BK på besök till Kårsta.
Storpublik även denna match, 142 personer kom till Bergsjöplan.
KÅRE:s nyförvärv Alexander Oscarsson gör sin debut i den gula KÅRE tröjan.
Kåre startade i ett rasande tempo och redan i den första minuten så skickar KÅRE´s Mattias
Nitschke iväg ett rungande skott som Bergets målvakt får göra en benräddning på.
Så i den andra minuten så kommer det första målet, det är Lukas Svedin som serverar Ivan
Cavallin som enkelt kan lägga in 1-0 till KÅRE.
2-0 kommer redan i den 4´ min, Johan Eklund snor bollen och lägger in bollen i mål.
Det går undan när KÅRE sätter fart, i den 9´ min så kommer Johan Eklund in på planen efter
att ha vilat någon minut, Niklas Thörnvik serverar Johan som kan gör 3-0 till KÅRE.
Efter bara 10 minuters spel så tvingas Berget att ta en timeout.
Sen kommer en period på 12-13 minuter där KÅRE spelar nonchalant och kliver inte in i
närkamperna, passningarna är inte de bästa eller.
Nästa mål dröjer till den 23´min och det är Tobias Hassius som bryter ett uppspel och kan
forcera in 4-0 till KÅRE.
Ivan Cavallin kan efter ett samarbete med lagkaptenen Mikael Wallén sätta 5-0 till KÅRE i
den 25 min och det är glädje både på planen och på spelarbänken i KÅRE.
KÅRE är helt överlägset där ute och det finns inget som talar för att Berget ska ha chansen
att komma in i matchen. Dominansen är total.
6-0 kan Johan Eklund raka in i den 37´min, Johan gör därmed sitt tredje mål och under som
sista 8 min av första halvleken så gör KÅRE 3 mål till.
7-0 görs av Ivan Cavallin i den 40´min, Ivan får bollen efter ett frislag och kan driva in och dra
iväg ett skott som är otagbart för målvakten och KÅRE spelar ut Berget fullständigt.
8-0 görs i den 43´min, det är Mattias Nitschke som driver upp och avlossar ett kanonskott
som sitter rätt i mål.
Halvtidsresultatet 9-0 gör i den 45´min på hörna, Mikael Wallén lägger hörnan och Niklas
Thörnvik kan smälla på en riktig projektil som går rätt in i mål.
I omklädningsrummet var det total glädje efter en bra, inte mer, halvlek. Snacket var att
hålla uppe spelet nu och inte tappa fokus. ”Det är bara att spela ut” säger tränare Bo
Hammerin i pausen.
Hur gick det för nyförvärvet Alex Oscarsson under det första halvleken? Jo, sätts inte på prov
så mycket, men det märktes att det har gått drygt ett år sedan Alex spelade match sist. Lite
fel i positionerna ibland men en godkänt halvlek av Alex.
Andra halvlek hinner knappt börja innan KÅRE gör mål, det är firma Thörnvik/Cavallin som
sätter upp ett härligt anfallspel där tillslut Björn Haglund kan lägga in 10-0 för KÅRE i den
47´min.
Berget gör en bra start i andra halvleken och får upp tempot på sina lagdelar. Men i den
57´min så kommer mål nummer nr 11 för KÅRE, det är Tobias Hassius som kan lägga in 11-0
för KÅRE.

Berget får in en boll i KÅRE´s nät denna match, det efter en hörna i den 58´ min som det blir
skott på, Anders Westman är på bollen men styr upp den i nättaket och det är reducerat till
11-1.
Sen kommer en period där KÅRE spelar nonchalant igen, och i den 70´min så tar Bo
Hammerin en timeout. Under timeouten så är alla överens om att tempot måste upp, rejäla
passningar och ett bättre fokus ute på plan. Det har varit alldeles för dåligt där ute ett tag.
Spelet och fokus blir bättre efter timeouten och under matchens sista 15 min så gör KÅRE
5 mål!
KÅRE får en hörna efter 76´min, det blir lite grötigt runt mål men Niklas Thörnvik kan snappa
upp bollen och lägga in 12-1.
2 minuter senare kan Lukas Svedin utöka KÅRE´s ledning till 13-1, detta efter ett långskott
från 20 meter som letar sig in i mål.
Johan Eklund snor bollen av Berget förvaret i den 79´min och serverar Mattias Nitschke som
enkelt kan runda målvakten och lägga in 14-1.
Mattias ska även göra 15-1, han gör det i den 85´min efter att ha åkt igenom i stort sätt hela
Bergets lag från halva mittplan och kan rulla in sitt andra mål i matchen.
Matchens sista mål gör Niklas Thörnvik på straff, det börjar med att KÅRE´s målvakt Anders
Westman kastar ut ett perfekt utkast som landar oss Mattias Nitschke som driver mot mål
och när han bara ska lägga in bollen så dras han ner och domaren blåser straff i den 91´min.
En straff som alltså Niklas Thörnvik drämmer rätt upp i nättaket. Niklas gör hela 6 poäng i
matchen.
KÅRE gör en bra insats totalt sätt, man är överlägsna under 90 min men faller in i perioder
under matchen som inte är bra. KÅRE leder serien igen med 2 poäng tillgodo på IK Tellus
med 3 matcher kvar att spela.
Omg 11
GoIF KÅRE – Berget BK
Niklas Thörnvik 4, Johan Eklund 3, Ivan Cavallin 3, Mattias Nitschke 2, Tobias Hassius 2, Lucas
Svedin, Björn Haglund

Seger i måstematchen!
KÅRE åker till Norrtälje IP den 9 februari för att möta Spillersboda IF.
”Spillan” borta är ingen lätt match, trots att KÅRE leder serien och Spillan ligger i botten.
Planen är mindre på Norrtälje IP än vad KÅRE är vana med och man visste att Spillan skulle
kriga för varenda poäng som det är kvar att spela om.
Matchen första 5 minuter blir ett ställningskrig, Hawaiibandy är ett bra ord för spelet. KÅRE
försöker att äga boll med Spillersboda gör det bra och KÅRE får inga riktiga lägen. Det tar 6
minuter innan KÅRE får första läget, det är Ivan Cavallin som gör det bra men bollen vill inte
in i mål.
I den 7´min så driver lagkaptenen Mikael Wallén upp bollen och rivs ner i straffområdet när
han ska lägga in bollen, domaren blåser straff och Niklas Thörnvik kan panga in 1-0 till KÅRE.
Det är lite nervöst ute på planen för KÅRE, dåliga och slarviga passningar, lite snack, det är
inte riktig någon som tar tag i spelet för KÅRE.
I den 13´ min så får Spillersboda ett frislag utanför straffområdet, det blir en skott som tar
klockrent i stolpen, KÅRE har tur i det läget att det inte är kvitterat.
Kvitteringen kommer i stället i 16´ min, Spillersboda får en hörna som man drar på ett skott
längs isen som letar sin in mellan Johan Jonssons benskydd.
KÅRE hittar inte sitt spel i den första halvleken, det märks på spelet att det gäller mycket för
båda lagen. KÅRE återtar ledningen i den 23´min, detta efter ett frislag som Mikael Wallén
drar på ett skott mot mål och Björn Haglund är påpassligt med på returen och kan lägga
in 2-1 till KÅRE.
Spelet fortsätter lite krampaktigt för KÅRE, det fina spelet man haft under säsongen finns
inte riktigt där idag. I den absolut sista minuten av halvleken så får Spillersboda en straff då
Kenneth Dahlin tagit ner bollen alldeles för högt inne i straffområdet och Spillersboda får
chansen att reducera. Straffen är alldeles för dåligt slagen och Johan Jonsson kan rädda
bollen.
Det är lite tunga huvuden i omklädningsrummet och att spelet måste höjas ett par nivåer,
det var alla överens om.
”Jag har inte roligt därute idag” sa lagkaptenen Mikael Wallén i paus.
”Vi måste hitta glädjen igen gubbar, vi leder matchen och vi leder serien” sa Kenneth
Dahlin.
Spelet höjs en del från KÅRE:s sida i början av andra halvlek, man börjar ta tag i bollen, man
hittar varandra på ett bättre sätt än vad man gjorde i första halvleken. Fokuseringen blir
bättre och passningarna blir rejälare.
Spillerbodas reducering bjuder KÅRE på, Spillersboda får ett frislag utanför straffområdet,
den slås snabbt och KÅRE är inte med, därför står det 2-2 i den 54´min.
Under de kommande 20 min så åker Spillersboda på hel del utvisningar och KÅRE får spela i
långa perioder med 1-2 spelare mer på planen.

Spillerbodas spelare och ledare fokuserar mer och mer på domaren och har åsikter om
vartenda domslut, vilket i slutändan skulle gynna KÅRE.
I den 73´min så åker Spillersboda på ett rött kort, först får spelaren en utvisning och på
vägen till utvisningsbåset så säger han ett par väl valda ord till domaren och får omedelbart
rött kort och KÅRE får spela resten av matchen med en man mer på isen.
KÅRE kan ta ledningen i den 75´min, det är Emil Grönkvist som drar i väg ett skott mot mål
på ett frislag, ett skott som styrs in i nättaket av en försvarare direkt in i mål och KÅRE är
återigen i ledningen.
Ivan Cavallin kan göra det så viktiga 4-2 målet i den 82´min. Ivan tar tag i bollen på mittplan
och driver igenom Spillersbodas försvar och kan skjuta in bollen bakom målvakten i
Spillersboda.
Spillersboda får ytterligare en straff, denna gång i den 88´min, åter igen är den riktigt dålig
slagen och Johan Jonsson kan rädda den, men domaren tycker att Johan har rört sig för tidigt
och straffen ska slås om.
Spillersboda byter straffskytt och denna straff slås lika dåligt och Johan Jonsson har räddat
tre straffar i matchen.
Det blir onödigt spännande i slutet, KÅRE får inte bort bollen i eget straffområde och bollen
hamnar oss Spillersboda som kan skjuta in slutresultatet 4-3 i den 90´min.
KÅRE är inte i närheten av sitt fina spel i matchen, vissa ljuspunkter fanns. Lite kvalspöken
fanns nog i huvudet på KÅRE spelarna.
2 poäng var det som skulle bärgas och det var det som var viktigast idag.
Omg 12
Spillersboda IF – GoIF KÅRE 3 – 4
Niklas Thörnvik, Emil Grönkvist, Ivan Cavallin, Björn Haglund

Besked från förbundet!
Ett eventuellt kval närmade sig med bara 2 matcher kvar av säsongen. 4 dagar innan match
kom då beskedet som man väntat på. Det behövdes inget kval för seriesegrarna i Div. 2
serierna ute i landet. KÅRE behövde alltså bara 1 poäng på det 2 matcher som återstod för
att vara klara seriesegrare och ha avancerat upp till Div.1 nästa säsong.

90 min till historia!
Så var det dags, lördagen den 16 februari, match på Bergshamra Arena mot Huddinge BK.
Tyvärr så kunde matchen inte spelas hemma i Kårsta. Vi väntade in i det sista på att
vädergudarna kunde skapa lite kyla så våra fantastiska ismakare kunde jobba med att få en
kanon is igen. Men dagen innan match så tvingades vi att ta det tunga beslutet att flytta
matchen till Bergshamra.
I och med beskedet från förbundet så hade hela veckan innan match varit på topp oss laget.
1 poäng och saken var ju klar. KÅRE kunde skapa historia!
När vi samlades 90 min innan match så var stämingen elektrisk. Det var en härlig spänning i
luften samtidigt som man förstod allvaret i det man skulle ställa till med vid en eventuell
vinst.
Tränare Bo Hammerin hade dagarna innan match ingen lätt uppgift med att pränta dit laget
till match. ”Självklart skulle man vilja att alla skulle få vara ombyta och spela” sa Botte
dagarna innan match, men vi får bara ta med 14 gubbar.
Bo Hammerin påpekade vid matchgenomgång till laget att man skulle ha tålamod ute på
planen, det var nyckeln till seger.
Dagen till är så fick åldermannen Kenneth Dahlin bära kaptensbindeln.
”Vinner vi idag så har jag spelet min sista match i den gula KÅRE tröjan” sa Kenneth innan
match.
Kenneth Dahlin kommer ingå i ledarstaben till nästa säsong.
KÅRE börjar i ett högt tempo, redan i den första minuten får man en hörna, hörnan slås av
Mikael Wallén som skickar in den och den når Ivan Cavallin, Ivan drar till och bollen letar sig
in i mål via magen på en Huddinge försvarare och KÅRE för en kanonstart i matchen.
1-0 redan i inledningen av matchen, vilken smakstart man fick.
Det blir lite nervöst KÅRE spel efter målet, men spelet ser bra ut, snacket ute på planen är
otroligt bra, mycket pep och snack om att ha tålamod.
KÅRE för spelet och det går fort därute men bollen vill inte riktigt in i mål.
Lite krampaktigt och småslarviga passningar och uppspel för KÅRE.
”Det går fort därute” sa en Huddinge spelare när han kom och bytte en bit in i matchen.

Huddinge hänger inte riktigt med när KÅRE trampar i gång, så i den 27 min så får KÅRE ett
frislag utanför straffområdet, man ställer upp, Björn Haglund står vid bollen och petar den
till Ivan Cavallin som skickar i väg ett kanonskott som är otagbart för Huddinges duktige
målvakt, som höll Huddinge kvar i matchen vid ett flertal gånger, 2-0 och det känns lite
lugnare för ett tag.
Men Huddinge som slåss för att inte åka ner en division slutar inte att kriga, därför kommer
reduceringen inte som en överraskning i den 30´min.
I den 33´min kommer ett domslut där domarna inte är överens, huvuddomaren blåser mål
för KÅRE men den assisterande domaren närmast mål dömer bort målet. Efter en
domarkonferens så dömer domarteamet bort ett så viktigt 3-1 mål för KÅRE.
3-1 kommer ändå, bara 2 minuter efter det bortdömda målet, det genom Mattias Nitschke
som får bollen av Kristoffer Gustafsson och Mattias driver upp bollen och skickar på ett skott
utanför straffområdet som sitter rätt in i mål.
3-1 står sig halvleken ut, det finns ett lugn i laget så att det ska bli 2 poäng efter matchens
slut var inge snack om.
KÅRE brukar rivstarta i den andra halvleken, ingen skillnad idag, redan i den 46´min så gör
matchens lirare Björn Haglund 4-1 till KÅRE.
Domaren hinner knappt blåsa till spel igen förens nästa KÅRE mål ska göras.
Det är tremålsskytten Ivan Cavallin som sätter dit det så viktiga 5-1 målet för KÅRE.
Trots att KÅRE för spelet ute på planen så blir det nervöst på planen, det är inte riktigt någon
som vill ta tag i spelet för KÅRE, kanske inte så konstigt när det är så mycket på spel för
KÅRE.
Chanserna finns, men Huddinges målvakt som gör en kanonmatch räddar det mesta.
17-3 i hörnor för KÅRE, de flesta går på mål, men ingen KÅRE spelare finns där för att ta vara
på returerna.
KÅRE slappnar av en period och Huddinge bjuds på 2 jätte frilägen, men KÅRE:s målvakt
Anders Westman spände ögonen i Huddinge spelarna så båda frilägen slutar med missar för
Huddinge.
Så i den 58´min kommer spiken i kistan, det är Björn Haglund som serverar Mattias Nitschke
bollen på egen planhalva, Mattias driver igenom Huddinges försvar och kan skjuta in 6-1
målet för KÅRE.
Sista 30 min så kontollerar KÅRE spelet men man slappnar av lite mycket ibland, i den 71´min
så får Huddinge en straff, en straff man kör ett pet på. Huddinge spelaren som ska slå
straffen petar till bollen en bit, en annan spelare kan åka fram och lägga in bollen i mål för
Huddinge, ett tillfälligt bakslag trodde KÅRE men bara 4 min senare tillåts Huddinge att
reducera igen.
6-3 med 15 långa minuter kvar.
Direkt efter målet så tar Bo Hammerin timeout för KÅRE. En timeout som används till att få
gubbarna att hitta lugnet i spelet igen. Att inte bli för ivriga i spelet sista delen av matchen.
Kåre bevakar bara spelet den sista kvarten av matchen och när domaren blåser av i den
92´min så blir det total glädje på isen, vild glädje bryter ut och en klassisk tv-pucks hög
bildas.

KÅRE har gjort det omöjliga, vunnit serien och tagit steget upp till Div. 1.
Champagnen sprutade över alla, mesta över tränaren Bo Hammerin.
I omklädningsrummet efter matchen så kändes det som att KÅRE hade vunnit VM-guld,
champagnen flödade och glädjen över att vara historiska var total. Det sjöngs och dracks
champagne och kramades.
Omgång 13
GoIF KÅRE – Huddinge IK 6 – 3
Ivan Cavallin 3, Mattias Nitschke 2, Björn Haglund

Blir det 10 raka?
Den avslutande matchen spelas den 20 februari på Sollentunavallen mot Enebyberg.
KÅRE hade redan vunnit serien så matchen betydde inte så mycket… man kunde kanske lätt
tror det! Självklart ville man avsluta denna säsong som man började, med vinst och 2 nya
poäng.
Det kändes lite konstigt när vi stod och dela ut matchtröjorna innan match, tröja nr 10 skulle
inte vara med och spela… Kenneth Dahlin sa innan Huddinge matchen att om det blev vinst
så hade han gjort sin sista match i den gula KÅRE tröjan efter 15 år som spelare.
Så blev det också, Kenta var med men denna gång som sin första match som ledare. Lite
konstigt var det ändå!
KÅRE hade en del spelare sjuka inför den sista matchen för säsongen, några spelare hade en
del småskavanker efter en härlig och tuff säsong. Det blev en del ändringar jämfört med
matchen sist mot Huddinge. KÅRE har haft en så fantastisk trupp denna säsong så de spelare
som kom in i truppen gjorde att KÅRE fick ett lika starkt lag som man haft under säsongen.
I omklädningsrummet var det oroväckande lugnt i början, var laget nöjda och mätta nu när
allt var klart, men sen tog Niklas Thörnvik som vanligt tag i musikbiten och laddningen var på
topp igen.
Vid genomgång innan match så manade Bo Hammerin på laget att vara med mentalt första
15 min av matchen, sista matchen på säsongen att spela bra bandy. Enebyberg mönstrade
bästa täckbara lag. Göran Rosendahl, Henrik Cederbaum och Hasse Johnsson var med och
självklart ville man slå serievinnarna i sista matchen.
I början av matchen händer det inte så mycket på planen för KÅRE, det ser ändå okey ut,
man spelar runt bollen på ett bra sätt, man vänder hem när man möter på motstånd,
Enebyberg sätter upp ett defensivt spel, en bra mur med Enebybergs spelare när KÅRE går
till anfall.
I den 9´min så slarvar Enebybergs backlinje och slår bollen till hörna för KÅRE, en hörna som
slås av Lucas Svedin, bollen når Ivan Cavallin som kan skjuta in ledningsmålet till KÅRE.
KÅRE för den början man behöver, för efter målet så har KÅRE en fantastik period.
Det dröjer bara 2 minuter innan nästa mål kommer, Alex Oscarsson serverar Mattias
Nitschke som kan lägga in 2-0 målet i den 12´min.
KÅRE spelar fantastisk bandy nu, man har långa sekvenser i anfallspelet, spelar runt bollen,
stressar inte. Enebyberg får inte låna bollen i långa stunder. Därför kommer 3-0 inte ologiskt
i den 15´min.
KÅRE får hörna och ut för att slå hörnan åker Peter Eriksson, Peter slår in bollen och det är
Niklas Thörnvik som kan skicka in målet för KÅRE.
KÅRE kontrollerar matchen fullständigt, man är bättre på alla lagdelar.
5 minuter senare är det dags igen, KÅRE:s målvakt, som gjorde en fantommatch, skickar ut
bollen som når Björn Haglund, Björn sätter fart mot målet och dribblar sig igenom i stort hela
Enebybergs och kan enkelt gör 4-0 till KÅRE, matchuret har bara kommit till den tjugonde
minuten!

Enebybergs får in en reducering i den 22´min på en misstänkt hög klubba men domaren
släpper den och 4-1 är ett faktum.
KÅRE misströstar inte utan fortsätter att dominera på planen efter målet och 5-1 målet i den
33´min är ett riktigt krigar mål av Mattias Nitschke, Mattias får bollen av Ivan Cavallin och
driver in på mål och kan lägga in bollen bakom målvakten.
Enebyberg har målchanser när KÅRE slappnar av ibland, men Johan Jonsson gör den ena
kanonräddningen efter den andra. Johan gör en fantastisk match i målet ikväll.
Innan halvleken är över så gör KÅRE ett mål till. Kåre får frislag en bit från straffområdet,
Björn Haglund slår in lyfter in bollen, Lucas Svedin tar ner den till Ivan Cavallin som kan
skjuta in bollen för 6 – 1 till KÅRE i paus. Ett skolexempel på hur man kan göra mål på frislag.
KÅRE gör en fantastik första halvlek, framförallt första 30 minuterna. Bästa 30 minuter i år.
I pausen så var alla överrens om att inte slappna av nu utan bara gå ut och spela det spe som
vi har haft under hela säsongen. Snacket gick också om att man var övertygade om att
Enebybergs Göran Rosendahl kommer ha mycket boll i början för att försöka komma
närmare resultatmässigt.
Att ”Rosa” skulle ha mycket boll i början av andra halvleken fick man rätt i. KÅRE är inte
riktigt med första 10 minuterna. ”Rosa” kan göra 2-6 redan i den 49´min. 3 Minuter senare
tilldöms Enebyberg en straff, en straff som bara den assisterande domaren ser. Johan
Jonsson är på bollen men 3-6 kommer i den 52´min. Coach Bo Hammerin vill ta en timeout
direkt efter målet men väntar med att ta den.
KÅRE börjar mer och mer komma in i matchen igen efter en Enebyberg press men ”Botte”
tar en timeout i den 59´min.
Timeouten får den effekt som man vill ha, Enebyberg börjar se lite slitna ut medens KÅRE
fortfarande har fräscha ben.
I den 68´min så får KÅRE en hörna, hörnan slås av assistkungen för dagen, Lucas Svedin,
bollen kommer fram till Ivan Cavallin som får på en drömträff och 7-3 sitter stenhårt bakom
målvakten, Vilken träff!
Sista 20 minuterna blir lite avslappnat för båda lagen, man byter chanser med varandra.
Enebybergs reducerar till 7-4 i den 71´min och man får lite luft under vingarna.
KÅRE hinner knappt spela i gång bollen efter målet förens det är dags igen. Denna gång är
det Anton Ekeström som bryter ett uppspel och serverar Ivan Cavallin. Ivan driver mot mål
och skickar på ännu ett kanonskott som sitter stenhårt i krysset. Ivans klubba glöder i kväll.
Sista målet för Enebyberg, slutresultatet 8-5 görs på straff i den 88´min.
Omg 14
Enebybergs IF – GoIF KÅRE 5 – 8
Ivan Cavallin 4, Mattias Nitschke 2, Niklas Thörnvik, Björn Haglund

Slutord:
KÅRE har stått för en fantastik säsong. Anledningen till detta är förstårs många. Att vi har
spelat den bästa bandyn i serien är ju självklart men det är så mycket mer än så.
Stämingen i laget runt träningar och matcher har varit magiska vid varje tillfälle. Vet inte hur
många träningar under säsongen som har startat 21.45 och man har varit hemma närmare
kl. 24.00. Vi har klarat oss utan skador är också en viktig del av succén. Det finns en härlig
moral i laget. VI har legat under i matcher, spelat dåligt periodvis i vissa matcher men ändå
har vi aldrig gett upp utan haft en tro på oss själva att vända matcher.
GoIF KÅRE spelar alltså i Div.1 Östra säsongen 2013 – 2014. Där finns lag som Djurgården,
AIK, Eskilstuna och Norrtälje så klart!
Laget tackar all publik som kommit och stöttat oss under säsongen och hoppas vi syns
även i Div.1 nästa säsong.

Spelartruppen 2012 – 2013.
Johan Jonsson, Anders Westman, Peter Persson, Lucas Svedin, Mårten Korall, Alex
Oscarsson, Tobias Hassius, Emil Grönkvist, Björn Haglund, Peter Eriksson, Kenneth Dahlin,
Johan Eklund, Per Helgöstam, Fredrik Wennberg, Anton Ekeström, Niklas Thörnvik, Kristoffer
Gustafsson, Jon Öhman, Niklas Persson, Fredrik Sandståhl, Mikael Wallén, Mattias Nitschke,
Ivan Cavallin, Ted Hammerin, Mats Janzon.
Ledare: Bo Hammerin, Mikael Malmkvist, Björn Nitschke.
”Den Historiska Säsongen” är nedskriven av Mikael Malmkvist, Lagledare GoIF KÅRE Bandy.

Spelschema 2012 – 2013
18 nov 2012

GoIF KÅRE - Spillersboda IF

7-3

2 dec 2012

GoIF KÅRE - Enebybergs IF

7-7

8 dec 2012

Berget BK - GoIF KÅRE

4-5

14 dec 2012

IK Tellus B - GoIF KÅRE

6-3

19 dec 2012

GoIF KÅRE - SBBK

10 - 1

9 jan 2013

IFK Sollentuna - GoIF KÅRE

5-7

12 jan 2013

GoIF KÅRE - IFK Sollentuna

9-3

19 jan 2013

SBBK - GoIF KÅRE

2-5

20 jan 2013

Huddinge BK - GoIF KÅRE

4 - 12

27 jan 2013

GoIF KÅRE - IK Tellus B

7-4

2 feb 2013

GoIF KÅRE - Berget BK

16 - 1

9 feb 2013

Spillersboda IF - GoIF KÅRE

3-4

16 feb 2013

GoIF KÅRE - Huddinge BK

6-3

20 feb 2013

Enebybergs IF - GoIF KÅRE

5-8

Sluttabell 2012 - 2013
Lag

M

V

O

F

(+)

(-)

+/-

P

GoIF KÅRE

14

12

1

1

106

51

55

25

IK Tellus B

14

10

1

3

124

62

62

21

Enebybergs IF

14

8

1

5

131

96

35

17

IFK Sollentuna

14

8

0

6

89

74

15

16

Berget BK

14

5

0

9

61

126

-65

10

SBBK

14

4

1

9

68

84

-16

9

Spillersboda IF

14

3

2

9

80

131

-51

8

Huddinge BK

14

3

0

11

59

94

-35

6

Poängligan 2012 - 2013
Nr

Namn

M

G

A

Utv.

P

21

Ivan Cavallin

13

26

8

0

34

20

Mattias Nitschke

13

20

12

40

32

14

Niklas Thörnvik

14

21

7

20

28

19

Mikael Wallén

12

11

12

20

23

3

Lukas Svedin

10

4

7

40

11

6

Björn Haglund

12

6

3

10

9

8

Emil Grönkvist

11

2

5

5

7

11

Johan Eklund

8

4

2

0

6

17

Niklas Persson

9

4

0

0

4

7

Tobias Hassius

6

3

1

5

4

15

Kristoffer Gustafsson

9

2

2

35

4

9

Peter Eriksson

9

2

0

20

2

13

Anton Ekeström

13

0

2

50

2

18

Ted Hammerin

2

1

0

0

1

10

Kenneth Dahlin

12

0

1

5

1

5

Alexander Oscarsson

3

0

1

10

1

4

Mårten Korall

14

0

0

20

0

2

Peter Persson

4

0

0

0

0

12

Fredrik Wennberg

3

0

0

0

0

16

Jon Öhman

1

0

0

0

0

6

Matz Jansson

1

0

0

0

0

22

Per Helgöstam

1

0

0

0

0

18

Fredrik Sandståhl

1

0

0

0

0

0

Martin Nitschke

0

0

0

0

0

0

Tim Hammerin

0

0

0

0

0

Nr

Namn

M

G

A

Utv

73

Anders Westman

8

0

0

1

Johan Jonsson

8

0

1

S

IM

P

0

25

0

0

26

1

Bilder från säsongen
Försäsongen:

Ispass i Vallentuna Ishall:

GoIF KÅRE – IK Tellus B
Bergsjöplan

GoIF KÅRE – Berget BK
Bergsjöplan

Efter den Historiska Matchen!

