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Vad trevligt att du har valt att använda guiden till Skövde IK:s historik! Först några stolpar som 

beskriver arbetet bakom sammanställningen: 

• 1979-1981: Framlidne Lennart Sundberg arbetar som tränare för Skövde IK:s A-lag, samtidigt som 

han delvis arbetar på Skövde IK:s kansli. Sundberg har en fäbless för klubbars historik och plågar sin 

omgivning med att hjälpa honom att fylla i luckor av fakta i Skövde IK:s historia, bland andra Gunwaldh 

Johansson och Mikael Hjerpe. Sammanställningen var relativt enkel, men väldigt värdefull, där antal 

matcher, resultat, mål, assist och utvisningsminuter sammanställdes. Allt arkiverades snyggt och 

prydligt i pärmar med en flik för varje säsong. 

• 1993: Undertecknad har sammanställt statistiken från säsongen 1982/1983 och fram till säsongen 

1992/1993. 1993 kommer jag på att det vore roligt att sammanställa historiken bakåt i tiden, nu när 

jag ändå är arbetslös (vilket jag var under cirka ett års tid). Jag ”jobbade” under detta år i både Skövde 

Nyheters och Skaraborgs Allehandas arkiv, och samlade in de matchfakta jag kunde läsa ut i pressen. 

• 2004: Kansliets Kristina Aldén ringer undertecknad och berättar att kansliet har blivit trångbodda och 

håller på att rensa ut gamla pärmar, och hon har noterat att de är fyllda med statistik, och säger: ”de 

här vill nog du ha, för annars måste vi slänga dem”. Skojar du! Klart jag ville ha dem, det var 

Sundbergs sammanställningar, jämte dokument som till exempel förste ordföranden Bror Pagnerts 

kommentarer till de allra första matcherna. Ovärderligt! I och med detta fick jag också flera pärmar 

med matchprotokoll, och började då stämma av dessa mot uppgifterna i pressen. Här fanns även 

kommentarer/rättelser från tränarna om någon spelare felaktigt fått ett mål eller en assist som inte 

korrigerats före domaren skrivit på. Det blev till att revidera statistiken, helt enkelt. Och tack Kristina 

för samtalet! 

• 2013-2015: Tog undertecknad beslutet att presentera allt historiskt material på ett annat sätt än via 

den databas som är kopplad till hemsidan. Det har inte riktigt levt upp till mina förväntningar, och det 

som är bra med en databas är att allt blir sökbart om man har en skarp sökmotor, men samtidigt är det 

krångligt att ändra något om man till exempel vill snygga till design, lägga till en kolumn med 

information eller liknande. Det blir krångligt. Därför har statistiken numera sin utgångspunkt i word 

och excel, och därifrån till pdf eller dokument i verktyget word-press. 

Jobbet att på nytt skriva in alla matchfakta, skapa nya presentationer för alla spelare och så vidare, 

har tagit cirka ett och ett halvt år. Totalt antal timmar som lagts ner för detta sedan 1993 är givetvis 

omöjligt att svara på, men i snitt 1-2 timmar per vecka utslaget på hela året är nog ingen dålig 

gissning, där det under 1993, 2004 och 2013-2015 kanske har handlat om 5-8 timmar per vecka. I 

storleksordningen då närmare 2000-2200 timmar mellan tummen och pekfingret. 

Micke Därth 

 



GUIDEGUIDEGUIDEGUIDE    

 

Okej, var ska man börja. Ja, det beror ju lite på vad man är intresserad av, och vi hoppas att vi har lite 

för alla områden. En förlaga för historiksidan är Hammarby IF:s fantastiska www.hifhistoria.se, och 

utan vidare jämförelser känner vi en viss stolthet över att kunna presentera arvet av föreningen på 

detta vis. För att ni lättare ska veta vad jag pratar om i denna guide så har jag markerat menyvägar i 

blå text (Motståndare>>Presentation>>A, B, C) och direktlänkar i rött 

(http://www.skovdeik.se/files/opponents/Boras_Hockey.pdf). 
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Vi kan starta med att tipsa om texterna runt varje säsong – där alla ännu inte är färdigskrivna, därför 

att det är ett mycket tidskrävande och inspirationsbaserat arbete, där många uppgifter måste 

dubbelkollas för att bli rätt. Men det finns några klara redan nu. 

 

Summering per säsong>>1950-talet>>1957-1958 

 

Utseende: 

http://www.skovdeik.se/files/summary/text_1957-1958.pdf 

 

Längst ner i varje text-presentation finns en länk till en summering av säsongen i siffror. Där hittar du 

följande information: 

• TRUPPEN

TRUPPENTRUPPEN

TRUPPEN Position, tröjnummer, spelarnamn, födelseår, moderklubb och hur många 

säsonger spelaren startat i klubben. Om spelaren är ny för säsongen anges det som 

’Nyförvärv från:’ och den klubb de värvats ifrån, eller om de kommit från egna leden. Ledarna 

presenteras längst ner i truppen med namn, födelseår, moderklubb och hur många säsonger 

tränaren startat i klubben (som huvud- eller assisterande tränare). 

• SPELARFÖRLUSTER

SPELARFÖRLUSTERSPELARFÖRLUSTER

SPELARFÖRLUSTER Till vilken klubb gick spelaren från föregående säsong. 

• POÄNGLIGA

POÄNGLIGAPOÄNGLIGA

POÄNGLIGA Spelarstatistik från tävlingsmatcherna summerat; tröjnummer, position, namn, 

spelade matcher, mål, assist, poäng och utvisningsminuter. För målvakterna dessutom; 

matcher i mål, skott mot mål, insläppta mål, genomsnitt insläppta mål, antal räddningar, 

räddningsprocent, hållna nollor och antal vinster. 

• SERIEMATCHER

SERIEMATCHERSERIEMATCHER

SERIEMATCHER En resultatredovisning av tävlingsmatcherna i kronologisk ordning där 

följande redovisas: matchnr (kronologisk räkning från starten 1957), år, plats, motståndare, 

resultat med periodsiffror, målvakt, tabellrad mot just den motståndaren i 

tävlingssammanhang (serie-, kval- och playoff-matcher), eventuellt målskytt av 

matchvinnande mål samt vid hemmamatcherna redovisas publiksiffran. 

• TABELL

TABELLTABELL

TABELL Sluttabell från serien redovisas. 



• VÄNSKAPSMATCHER

VÄNSKAPSMATCHERVÄNSKAPSMATCHER

VÄNSKAPSMATCHER Resultat redovisas ungefär som ovan. Matchvinnande mål och 

publiksiffror redovisas inte. Däremot matchtyp, om det till exempel rört sig om en träningscup 

eller en DM-match. 

• STATISTIK

STATISTIKSTATISTIK

STATISTIK Spelarstatistik redovisas för vänskapsmatcherna. 

• LÄNKAR

LÄNKARLÄNKAR

LÄNKAR Längst ner redovisas länkar till nästa och föregående säsongs summering om man 

bara vill grotta ner sig i siffersammanställningen för varje säsong. 

 

Utseende: 

http://www.skovdeik.se/files/summary/summering_1989_1990.pdf 
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Tidigare har vi presenterat spelarna som en rad med statistik från matcherna i Skövde IK, och det har 

känts ganska futtigt. Därför har alla spelare som spelat en tävlingsmatch i klubben fått sina karriärer 

synade i sömmarna, och det har varit ett detektivarbete minst sagt. Först gällde det att hitta alla 

Brunnhages utgåvor av Årets Ishockey från startåret 1957 (passande, eller hur!), och när dessa 

införskaffats från dels antikvariat i Stockholm och resterande direkt från säljande privatpersoner, gällde 

det i många fall att lista ut hur spelarna hade rört sig. De första hockeyböckerna från Brunnhages var 

inte matade med statistik precis, men allteftersom åren gick blev de bättre och bättre – även långt ner i 

serierna – vilket bäddade för att det gått att kartlägga väldigt mycket. Här har spelarna haft en stor 

inverkan, och jag bara måste berätta om ett citat jag fick från numera 70-årige Bror Hansson som jag 

hittade en mailadress till, och det visade sig att han numera är bosatt i Stockholm. Vi – jag och 

Thomas Frost – hade lite huvudbry angående vilken som var hans moderklubb, men vi fick reda på att 

det var Falu BS av Bror, där Thomas var säker på att det var Avesta BK. Frost var också säker på att 

han spelat i GAIS, vilket visade sig stämma. Men det fanns en lucka där vi inte hade något lag alls 

under en säsong, 1963/1964, säsongen efter han spelat i GAIS. Frost trodde han spelade två år i 

GAIS, men han fanns inte med i truppen i hockeyboken från 1964. Jag bad då om att få ringa upp 

Bror, och det gick bra klockan 18:00 en vardagskväll efter jobbet (Bror driver en byggfirma fortfarande, 

eller liknande). Det visade sig vara en väldigt trevlig dalakarl som hade ganska mycket av sitt dalmål 

kvar, trots flera år i exil – bland annat som tränare i Skåne (Tyringe) och Småland (HV 71). När jag 

frågade om säsongen 1963/1964 fick jag ett svar som inte går att hitta någonstans, i några 

hockeyböcker, på internet eller ens i några matchprotokoll (vill poängtera att citatet är ur minnet, och 

inte ordagrant): 

-

--

- Jag hade ett år kvar på kontraktet med GAIS, men ville flytta hemåt och skrev på för Fager

 Jag hade ett år kvar på kontraktet med GAIS, men ville flytta hemåt och skrev på för Fager Jag hade ett år kvar på kontraktet med GAIS, men ville flytta hemåt och skrev på för Fager

 Jag hade ett år kvar på kontraktet med GAIS, men ville flytta hemåt och skrev på för Fagersta AIK. 

sta AIK. sta AIK. 

sta AIK. 

Då stoppade GAIS mig från spel, och när de till slut tillät mig spela för Fagersta var det bara nio 

Då stoppade GAIS mig från spel, och när de till slut tillät mig spela för Fagersta var det bara nio Då stoppade GAIS mig från spel, och när de till slut tillät mig spela för Fagersta var det bara nio 

Då stoppade GAIS mig från spel, och när de till slut tillät mig spela för Fagersta var det bara nio 

matcher kvar på säsongen, så då sket jag i det.

matcher kvar på säsongen, så då sket jag i det.matcher kvar på säsongen, så då sket jag i det.

matcher kvar på säsongen, så då sket jag i det. 

  

 

Året därpå dök han upp i Avesta BK, där han spelade tre säsonger innan han hamnade i Skövde IK. 

Följande information finns i varje spelarpresentation: Bild (då det gått att frambringa), spelarnamn, 

nationalitet (i form av en flagga), födelseår, moderklubb (födelseplats för de Nordamerikanska 

spelarna, eftersom de inte knyts till en moderförening, utan oftast börjar spela i ett college-lag), antal 

säsonger (minst 30% spelade matcher krävs för att det ska räknas som en spelad säsong), 

tröjnummer, summerad statistik i SIK-tröjan (tävlingsmatcher), säsong för säsong; säsong, lag, antal 

matcher, mål, assist, poäng och utvisningsminuter. För målvakter tillkommer statistik för matcher i mål, 

skott mot mål, insläppta mål, genomsnitt, räddningar, räddningsprocent och hållna nollor. 

 

Summering per spelare>>A, B, C (efternamn) 

 

Utseende: 

http://www.skovdeik.se/files/players/Akerlund_Magnus_1986.htm 
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Presentationerna av tränarna är på liknande sätt som spelarna. Det som redovisas är: Bild, namn, 

födelseår, position, moderklubb, säsonger i SIK, antal vinster. Säsong för säsong redovisas: säsong, 

position, antal matcher, vunna-oavgjorda-förlorade, vinstprocent. Om tränaren har slutat eller bytts ut 

under någon av säsongerna står det information om detta längst ner. 

 

Summering per tränare>>A, B, C 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/coaches/Ahlberg_Lennart_Coach.pdf 

 

MOTSTÅNDARE
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Bakom den här rubriken döljer sig det som jämte jagandet av spelarnas statistik över drygt 50 år helt 

klart mest jobb. Grundunderlaget var en sammanställning av uppgifter jag haft på enklast möjligaste 

sätt i ett excelark. Det kändes också fjuttigt att bara presentera våra motståndare med en enda rad 

med lite statistik. Jag har under resans gång ändrat designen två gånger, och vid en första anblick kan 

den fortfarande skapa epileptiska anfall för den som inte älskar statistik. För de som inte gör det har 

jag medvetet gjort huvudet i dokumenten luftiga med sammanfattande information, men sen… Ja, sen 

kan inte ens den mest inbitne statistiknörden bli otillfredsställd! Möjligen utsatt för akut tidsbrist. 

Motståndarpresentationerna innehåller: 

• KLUBBNAMN

KLUBBNAMNKLUBBNAMN

KLUBBNAMN Klubbens nuvarande namn. Om klubben bytt namn, och SIK mött laget i båda 

skepnader, summeras allt under det nya namnet, men det finns listat även de eller det gamla 

namnen/namnet. Till exempel finns både IFK Bäcken, Gothia HC och Bäcken HC i registret, 

men alla länkas till filen där Bäcken HC presenteras. 

• KORT PRESENTATION

KORT PRESENTATIONKORT PRESENTATION

KORT PRESENTATION Jag insåg snart att det inte skulle gå att göra en svulstig presentation 

av alla lag, då några av dem försvann redan under 1960-talet. Därför står det några rader om 

föreningen, om laget bytt namn, upplösts, gått i konkurs, slagits ihop med en eller flera andra 

föreningar, och lite annat smått och gott. Dessutom presenteras: ort, bildad år, hockeysektion 

år, nuvarande arena, publikkapacitet samt nuvarande division. Var snäll och ha överseende 

om någon av denna information inte är uppdaterad just vid det tillfället du är ute och läser, det 

är mycket som ska uppdateras efter varje säsong och det kan ta några månader innan allt är 

uppdaterat och klart (bland annat måste en del kval väntas in för att veta nuvarande 

serietillhörighet. 

• KLUBBMÄRKE

KLUBBMÄRKEKLUBBMÄRKE

KLUBBMÄRKE Klubbmärket presenteras där det stått att finna. Här måste man rikta ett tack 

till våra vänner bland fotbollsnördarna, som verkligen har förstått att vårda gamla 

klubbmärken, och också lägga ner tiden på att få dem snyggt överförda till internet så att alla 

kan ta del av dem. Finns många sidor där man kan hitta en lista på gamla fotbollsföreningar, 

som någon gång även haft ishockey på programmet. Motsvarande sida för ishockey existerar 

knappast annat än i väldigt begränsade listor, och nästan aldrig med föreningar 

representerade som inte längre har ishockey på programmet. 



• SNABBFAKTA

SNABBFAKTASNABBFAKTA

SNABBFAKTA För den icke så statistiknördige kommer sedan en ruta med lite snabbfakta om 

mötena med motståndaren som presenteras; antal möten, vinstprocent, största segern 

hemma/borta, största förlusten hemma/borta. 

• RESULTAT

RESULTATRESULTAT

RESULTAT Alla resultat från alla möten presenteras i kronologisk ordning med: säsong, 

matchnr, år, plats, matchtyp, resultat samt kommentar. Kommentarerna kan innehålla om 

matchen spelades på annan plats än på hemmaplan eller på motståndarens hemmaplan 

(vanligt vid cuper, till exempel). I de fall laget bytt namn står namnet på föreningen vid 

matchtillfället. Det här med matchnummer är något att lägga på minnet (se under 

MATCHFAKTA). 

• SUMMERING

SUMMERINGSUMMERING

SUMMERING I den första summeringen delas matcherna upp i respektive matchtyp och 

hemma/borta. 

• TOTALT

TOTALTTOTALT

TOTALT I den andra summeringen slås hemma/borta ihop per matchtyp. 

• MÅLVAKTSSTATISTIK

MÅLVAKTSSTATISTIKMÅLVAKTSSTATISTIK

MÅLVAKTSSTATISTIK Här börjar det bli intressant. Alla målvakter som spelat en match mot 

respektive motståndare får detta presenterat med fyllig statistik: matcher i mål, skott mot mål, 

insläppta mål, genomsnitt, räddningsprocent, hållna nollor och vinstprocent. Varje målvakt får 

en minipresentation också med följande information: namn, födelseår, position, moderklubb 

(eller födelseplats för Nordamerikaner) och nationalitet (flagga). 

• POÄNGLIGA

POÄNGLIGAPOÄNGLIGA

POÄNGLIGA Fortsatt intressant kommer en poängliga med Skövde-spelare mot 

motståndaren – också det med en minipresentation av spelaren likt ovan, och statistiken 

presenterar: mål, assist, poäng. 

• POÄNGLIGA

POÄNGLIGAPOÄNGLIGA

POÄNGLIGA Nu har han skrivit fel, tänker ni. Nej, nästa poängliga redovisar motståndarnas 

poänggörare mot

motmot

mot Skövde IK! Tror detta är helt unikt i Hockeysverige. Om lagen mötts 1-19 

matcher redovisas topp 10, 20-29 topp 20, och så vidare, med stopp vid topp 50 som är 

maximalt vad som redovisas. Även dessa spelare har samma minipresentation som ovan. Här 

finns det dock luckor för vissa spelare, och alla som har någon information som kompletterar 

detta får gärna maila skovdeik(a)artech.se. Om poängligan i något fall inte är komplett anges 

detta (vi saknar målskyttar och assistenter från några matcher för motståndarna 1957-1964). 

• MODERKLUBB

MODERKLUBBMODERKLUBB

MODERKLUBB Längst ner redovisas om någon spelare från denna motståndarförening har 

spelat en tävlingsmatch för Skövde IK. Statistiken som redovisas är: antal säsonger, antal 

matcher och antal poäng. 

 

Motståndare>>Presentation>>A, B, C 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/opponents/Boras_Hockey.pdf 

 

MOTSTÅNDARNAS POÄNGLIGA
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MOTSTÅNDARNAS POÄNGLIGA 

  

 

Har ni sett det någon annanstans? Skövde IK har det och det är – inte minst för våra grannar i norr – 

väldigt intressant läsning. Lägger inte upp någon bild på detta, för jag vill inte avslöja någonting. Se 

själva! 



Poängliga motståndare>> 

 

http://www.skovdeik.se/files/opponents/Poangliga_motstandare.pdf 

 

KLUBBREKORD SKÖVDE IK (topp 20)

KLUBBREKORD SKÖVDE IK (topp 20)KLUBBREKORD SKÖVDE IK (topp 20)

KLUBBREKORD SKÖVDE IK (topp 20) 

  

 

Ja, den rubriken känner ni säkert igen. Vi har alltid givit våra läsare tillgång till både individuella- och 

lagrekord sedan vi lanserade hemsidan 1998. Som vanligt är de individuella rekorden uppdelade i: alla 

spelare, målvakter, backar, forwards, nykomlingar (säsongsrekord). Nu har vi snyggat till 

presentationerna lite och även lagt till lite nya rekord. Förutom rekorden redovisas även en poängliga 

från alla vänskapsmatcher. 

Rekordkategorierna som redovisas är: 

Seriematcher: 

säsonger, matcher, poäng, mål, assist, utvisningsminuter, matchvinnande mål, matchvinnande mål i 

overtime, matchvinnande mål på straff, hattricks 

Seriematcher målvakter: 

matcher i mål, räddningar, räddningsprocent, genomsnitt, nollor, vinster 

Snitt: 

poäng, mål, assist, utvmin 

Sviter: 

matcher, matcher i svit med; poäng, mål, assist, hållen nolla, med vinst (Målvakter), minuter i svit med 

hållen nolla 

Kval- och playoffmatcher: 

matcher, poäng, mål, assist, utvisningminuter 

Kval- och playoffmatcher (målvakter): 

matcher i mål, räddningar, räddningsprocent, genomsnitt, nollor, vinster 

Säsongsrekord seriespel: 

poäng, mål, assist, utvisningsminuter, matchvinnande mål, hattricks 

Säsongsrekord seriespel (målvakter): 

matcher i mål, räddningar, räddningsprocent, genomsnitt, nollor, vinster 

Matchrekord: 

poäng, mål, assist, snabbaste målet; från matchstart, från periodstart, snabbaste två målen från 

matchstart, snabbaste; två målen, hattrick 

Lagrekord 

mest och minst vinster, mest och minst förluster, mest och minst mål, mest och minst insläppta mål, 

störst och lägst måldifferens, bästa och sämsta hemmafacit, bästa och sämsta bortafacit, längsta 

segerraden, längsta obesegrade raden av matcher, längsta förlustraden, längsta vinstlösa raden av 

matcher, mest utvisningsminuter under en säsong, flest mål i en match av båda lagen, största 

måldifferensen i en; segermatch, förlustmatch 

Vänskapsmatcher 



totala värden för flest matcher, poäng, mål, assist, utvisningsminuter. För målvakter redovisas 

dessutom matcher i mål, räddningar, räddningsprocent, genomsnitt, nollor, vinster 

Alla listettor (snabbguide) 

Om man bara vill veta vem som är bäst i respektive kategori finns även en snabbguide över listettor. 

 

Klubbrekord Skövde IK (topp 20)>>(Respektive kategori) >>(Exempel: Flest säsonger (SNS)) 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/records/Most_seasons_club_all_time_leaders_all_players.pdf 

 

RESULTAT I KRONOLOGISK ORDNING

RESULTAT I KRONOLOGISK ORDNINGRESULTAT I KRONOLOGISK ORDNING

RESULTAT I KRONOLOGISK ORDNING 

  

 

Som rubriken antyder är detta en enkel lista där alla resultat från alla klubbens A-lagsmatcher 

redovisas. Vill man fördjupa sig finns även en länk till matchfakta. 

 

Resultat i kronologisk ordning>> 

 

http://www.skovdeik.se/files/opponents/Resultat_kronologisk_ordning.pdf 

 

MATCHFAKTA I KRONOLOGISK ORDNING

MATCHFAKTA I KRONOLOGISK ORDNINGMATCHFAKTA I KRONOLOGISK ORDNING

MATCHFAKTA I KRONOLOGISK ORDNING 

  

 

Samma som ovan egentligen, med den skillnaden att vi har delat in matchfaktan till respektive säsong 

för lättare sondering om man söker något specifikt. Varje matchfakta innehåller: resultat med 

periodsiffror, år, matchnr, arena, publik (hemmamatcher), serie eller match, omgång (vid serie), mål; 

period, tid, målskytt, assistent(er), domare, skott med periodsiffror, antal utvisningar totalt för 

respektive lag, Skövde IK:s trupp i matchen, resultat (serie) från övriga matcher, tabell för omgången 

(serie), länkar; nästa match, föregående match, nästa match mot just den motståndaren, föregående 

match mot just den motståndaren. 

 

Matchfakta i kronologisk ordning>>1980-talet>>1985-1986 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/gamefacts/matchfakta_922.pdf 

 

TABELLER I KRONOLOGISK ORDNING

TABELLER I KRONOLOGISK ORDNINGTABELLER I KRONOLOGISK ORDNING

TABELLER I KRONOLOGISK ORDNING 

  

 

Här redovisar vi tabeller i kronologisk ordning indelade efter respektive säsong. Redovisningen sker 

på så vis att alla tabeller, som innehållit lag som SIK mött under säsongen, redovisas. 

 

Tabeller i kronologisk ordning>>1980-talet>>2006-2007 

 

http://www.skovdeik.se/files/standings/2006_2007.pdf 

 



TRUPPER I KRONOLOGISK ORDNING

TRUPPER I KRONOLOGISK ORDNINGTRUPPER I KRONOLOGISK ORDNING

TRUPPER I KRONOLOGISK ORDNING 

  

 

För er som vill ha en genväg till endast trupperna, och inte vill lotsa er igenom texten för respektive 

säsong, klickar ni er enkelt fram till respektive trupp här. 

 

Trupper i kronologisk ordning>>1980-talet>>2006-2007 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/rosters/TRUPPEN_2006_2007.pdf 

 

TRÖJNUMMER

TRÖJNUMMERTRÖJNUMMER

TRÖJNUMMER 

  

 

Det har inte gått att få fram tröjnummer på exakt alla spelare, därför har det i vissa fall tvingats göras 

en kvalificerad gissning. Det kan handla om spelare som gjort en enda match under en säsong, till 

exempel. De spelare som haft tröjan i fem säsonger eller mer markeras i rött. 

 

Tröjnummer>>1-10>>1 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/jerseys/Jerseys_1.pdf 

 

PUBLIKREKORD

PUBLIKREKORDPUBLIKREKORD

PUBLIKREKORD 

  

 

En redovisning av publikrekord satta på Skövde IK:s respektive hemmaplaner. 

Publikrekord>> 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/attendance/Attendance.pdf 

 

STOR GRABB

STOR GRABBSTOR GRABB

STOR GRABB 

  

 

Hemsidans egen hedersutmärkelse till lojala spelare, eller spelare som stått ut lite extra i poängligan 

eller målvaktsligan under minst fyra säsonger. För att tillgodoräkna sig poäng måste spelaren spela 

minst 30% av matcherna en säsong enligt följande: 1 spelad match = 2,5 poäng, 1 mål = 1 poäng, 1 

assist = 1 poäng, 1 räddning (mv) = 0,05 poäng. När spelaren uppnår 500 poäng tilldelas titeln ’Stor 

Grabb’ som utnämns i den ordningen spelarna når målet. 

 

Stor Grabb>> 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/storgrabb/Stor_Grabb.pdf 



HJÄLP 

HJÄLP HJÄLP 

HJÄLP -

--

- DEFINITIONER

 DEFINITIONER DEFINITIONER

 DEFINITIONER 

  

 

På hjälpsidan redovisas bland annat hur spelare med samma namn har kategoriserats, vad som gäller 

en spelare som spelat både back och forward under en säsong och lite annat smått och gott. 

 

Hjälp - Definitioner>> 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/information/help_definitions.pdf 

 

INFORMATION OM NAMN

INFORMATION OM NAMNINFORMATION OM NAMN

INFORMATION OM NAMN 

  

 

Under arbete. Vi redovisar namnändringar, vanligtvis personer som byter efternamn och vi redovisar 

också kända smeknamn som inte kan direkt anknytas till för- eller efternamnet. Hjälp gärna till och 

skicka in smeknamn om det är någon vi missat. 

 

Information om namn>> 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/information/information_names.pdf 

 

INFORMATION OM MODERKLUBBAR

INFORMATION OM MODERKLUBBARINFORMATION OM MODERKLUBBAR

INFORMATION OM MODERKLUBBAR 

  

 

Under arbete. Vi redovisar vilka moderklubbar eller födelseplatser (Nordamerikaner) haft som 

representerat Skövde IK. 

 

Information om moderklubbar>> 

 

UTSEENDE: 

http://www.skovdeik.se/files/information/information_youth_teams.pdf 

 

LÄNKAR

LÄNKARLÄNKAR

LÄNKAR 

  

 

Under arbete. Vi länkar till andra historiksidor. 

 

Länkar>> 

 

Micke Därth 

 


