2008-2009
Ett extra medlemsmöte

avslutade säsongen 2007/2008 där

ordföranden Fredrik Geijer och kassören Hannu Meriläinen meddelade att SIK till den
kommande säsongen 2008/2009 skulle gå in i en period där saneringen av ekonomin
stod överst på prioriteringslistan. Jämte detta skulle det sportsliga vara förberett för en
allsvensk satsning 2011. Skuldbördan på 1,5 miljon kronor hade under de tre åren efter
Allsvenskan inte rört sig i positiv riktning, om än inte i negativ riktning heller. Som Geijer
uttryckte det, en ansträngd ekonomi under kontroll. Men just att ligga på en så stor
börda kräver ju samtidigt att nya intäkter skapas om inte publikintresse kan höjas
(dyrare spelartrupp med mer spektakulära nyförvärv) eller om inte sponsorerna anser sig
ha råd att stötta med mer pengar. En i det närmaste omöjlig balansgång för
hockeyklubbar som siktar uppåt, där det är lika svårt oavsett vilken serie man vill lämna
för nästa. Det blir en gissningslek där minsta oväntade utgift snabbt kan växa till ett
ohållbart skuldberg. Om man då ska utgå från ett stort underskott är det inte helt enkelt
att veta när man ska våga trycka på gaspedalen överhuvudtaget, och om man trycker för
hårt på bromsen genereras heller inga intäkter enligt budgeten eftersom föreningen då
riskerar minskat intresse både från publik och sponsorer...

SMARTA NYFÖRVÄRV

Sportchefen Hans Ljunggrens

första och viktigaste uppgift i

klubben blev därför att hitta "smarta" nyförvärv. Talangfulla och utvecklingsbara spelare
som kostade så lite som möjligt. Något han givetvis inte var ensam om på marknaden
precis, och han konkurrerade med klubbar som kunde lägga upp betydligt större
lönekuvert där kommunen konkurrenterna spelade i stöttade sina hockeylag betydligt
mer. Just kontakten med Skövde Kommun skulle under de närmaste åren visa sig viktiga
då inte minst anläggningen Billingehov drabbades av flera tuffa incidenter.
Hans presenterade sitt första nyförvärv den 3 april: Björn Gustafsson (senare Hallner) närmast från allsvenska Borås HC. En spelare SIK så småningom skulle kunna bygga
laget runt, visade det sig. Tre dagar senare var tekniske forwarden Andreas Jensen
signad och Hans första lagbygge började ta form.
Bland nyförvärven i övrigt märktes Emil Lundqvist, back från Kovland, Markus Molin,
center från Valbo och i kanadensiske backen Paul Esdale fick laget lite lök på laxen i form
av en passningsskicklig och väldigt offensivt lagd pjäs i försvarsleden. Pengarna till
värvningen av Esdale skedde med hjälp av fans och sponsorer som äskade pengar enbart

till detta, en så kallad supporterspelare. Tyvärr kunde inte Esdale fullfölja sin säsong i
SIK eftersom ekonomin såg allt annat än ljus ut och han fick lämna i förtid.
När tränaren Mikael Kvarnström dessutom gav 16-årige Max Friberg speltid i A-laget
var det fler än SIK-tränaren som anade en riktig framtidsspelare.

SEX SEKUNDER AV SERIESPEL… MÅL!

Esdale börjadebetala av sig redan efter sex sekunder i hemmamötet med
Gislaveds SK i premiären. I en tekningsvariant där allt hängde på en perfekt
framspelning från backen gav SIK gästerna en riktig kalldusch, och när Mikael PerssonRiis satt sitt friläge efter en kvick fint hade han inte bara givit SIK ledningen efter sex
sekunder, utan också skrivit in sig i SIK:s hockeyhistoria som den snabbaste målskytten.
Trots det snabba målet och en uppföljning med 2-0 i numerärt underläge av Filip
Hollström efter 1.31 gick matchen till sudden efter att Gislaved vänt till 3-2-ledning, och
där Persson-Riis ännu en gång friat till hemmapubliken med ett "Zorro"-mål fram till 3-3.
Känslorna var lite blandade hos Mikael Kvarnström efter matchen:
- Det blev svårt efter 2-0, och kanske var det lite för bra. Vi spelade utan ödmjukhet
efter det, särskilt i försvarsspelet. Det började redan i anfallszonen där vi checkade när vi
inte hade en chans och tappade en gubbe, som vi sen hade emot oss hela vägen ner.
Sen får ju de enorm energi efter 2-1 och 2-2, sa Kvarnström.
- Starkt att fixa två poäng som matchen utvecklade sig, men det känns som vi skapade
lägen att avgöra under ordinarie tid. Vi hade 44 skott framåt då och det var inte bara
puckar på kassen, utan bra lägen, menade SIK-tränaren vidare.

AVGÖRANDE MOT GSK

Precis som

föregående säsong hängde SIK

på gärsgården i slutet av serien om laget skulle få
spela i Allettan eller i fortsättningsserien. Allt
avgjordes i en märklig och målrik tillställning i
Gislerinken mot GSK. SIK låg inför sista omgången
en poäng före Olofströms IK och var tvungna att gå
för seger. Olofström förlorade sitt hemmamöte med
Karlskrona HK (5-6) och en poäng hade räckt för SIK
för att säkra avancemang till Allettan, men såg till att
Emil Lundqvist.

ta alla tre. Återigen hade SIK fått kämpa ända in på
målsnöret för att klara av sitt utsatta mål och
underläget med 4-2 borta mot Gislaved efter nästan

halva matchen var minst sagt prekärt. Då klev Emil Lundqvist fram som stor matchhjälte
och såg med sina två mål till att kvittera till 4-4 och ge laget ledningen med 5-4 i början
på tredje perioden. Lars Trygg såg med ytterligare två mål till att säkra 7-4-segern och
en plats i Allettan.
- Det är riktig glädje, det känns hur skönt som helst. Jag var euforisk när puckarna gled
in, sa tvåmålsskytten och matchvinnaren Emil Lundqvist till hemsidan.
- Det var så otroligt skönt när slutsignalen gick och vi var klara för Allettan att det inte
går att beskriva i ord, sa en strålande Lundqvist.
Och stödet från supportrarna?
- Fantastiskt roligt att så mycket folk vill komma. Ibland var de som en sjätte utespelare,
berömde SIK-backen det enorma stödet från klacken som sjöng oavbrutet i 60 minuter,
och hyllade laget i tio minuter efter matchen.

GODKÄND ALLETTA

SIK gjorde därefter

en klart anständig resa genom Allettan, även om den

spenderades på den undre halvan mest hela tiden, och slutade på undre halvan. Laget gav sig själva
chansen att nå tredje och sista play-off-plats in i
det sista och efter en mäktig match i
Himmelstalundshallen mot HC Vita Hästen, där
2-0-underläge vändes till 4-2-seger i den tredje
perioden, men låg ändå fyra poäng efter Skåre
BK på tredje platsen. I näst sista omgången tog
dock det roliga slut. SIK förlorade hemma mot
Tingsryds AIF - seriesegrare i Allettan - med 1-2 i
en riktig kämpa-insats av SIK-laget.
- Vi gjorde en jättebra match, men de är stabila
och ett bra lag, det kan man se i tabellen. Vi fick
Andreas Jensen gjorde konstmål
mot Skåre BK.

ingenting gratis, sa tränaren Mikael Kvarnström
nedstämt efter slutsignalen.

SIK kom till spel med endast fyra friska backar, med vikarierande forwarden Filip Hollström i första
backparet, och tre kedjor. Det blev till slut kännbart att truppen tunnats ut i och med Esdales uttåg ur
truppen i januari efter att SIK startat formsvagt i Allettan med endast sex poäng under de första fem
matcherna. Första matchen utan Esdale var också en besvikelse då laget tappade en 3-1-ledning
borta mot Skåre BK till förlust 4-7.

PLUSRESULTAT

Glädjande trots

att det sportsligt inte riktigt räckte ända fram till de

roligaste matcherna var att klubben gjorde ett plusresultat på nästan 100 000 kr, och
klubben överraskades av resultatet. Fredrik Geijer lämnade över ordförandeklubban till
Stefan Wänghult på årsmötet med en förening i balans, men med ett hanterbart om än
lite för stort underskott.
Örebro HK gick hela vägen till Allsvenskan med tre poängs marginal till tvåan Tingsryds
AIF i kvalserien. Det var startskottet för Örebros nästa satsning: Mot Elitserien.
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