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Lars-Åke Svelander (forward och
en gång testmålvakt),

Bodacke minns

Det var dåligt med ansiktsskydd för ishockey-
spelare, och speciellt för målvakter, på 1960-
talet. Jag minns att jag satt i Lidens skolas pann-
rum och funderade. I pannrummet fick vi för-
vara all utrustning till laget. Jag gick över till en
av livsmedelsbutikerna och frågade efter en kon-
servburk modell större. Inte något problem.
Fläskkorv fanns på storburk på den tiden. Vis-
serligen öppnades burken uppifrån med kon-
servöppnare, så reklamen utanpå burken skulle
komma upp och ner, när jag skulle dra den över
huvudet. Jag gick tillbaka till pannrummet och
klippte till burken för ansiktet och fäste några
snoddar för att hålla masken på plats. Och kände
mig rätt nöjd med min konstruktion till skydds-
mask.

HIL-67 fotograferade 1967 i Gärdehallen, Sundsvall.
Stående från vänster: Sven-Göran Modin, Göte Svelander, Håkan Modin, Göran

Svelander, Ulf Carlsson, Ove Sundman, Kurt Sundman och (namn saknas).
Knästående från vänster: Hans-Ola Larsson, Rune Lind, Martin Lindström, Kent

Andersson, Willy Bergkvist och Hans-Erik Persson.
Tack Willy Bergkvist för originalbilden, som har överlämnats till Liden Bears.

Teckning: Björn Löfgren 2008.

Kvällen efter skulle jag testa den nykonstruerade
äkerhetsutrustningen på ishockeybanan i Liden.
Jag tog på mig fläskkorvburken och en av spela-
rna skulle försöka skjuta mot masken rakt frami-
från. Skytten drog till med ett sjuhelsikes slags-
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kott. Genom de uppklippta hålen för ögonen såg jag pucken komma men kände inte någon oro.
Jag hade ju ansiktsskydd!
Pucken slog in mot munnen med våldsam kraft och bucklade rejält in konservburksplåten i min
mun. Jag blev en smula chockad och omtöcknad. Det blev därefter fortast möjligt en sparktur
till läkarstationen och ”akutintaget”. Med en läkarsax klipptes plåtbitarna loss ur min mun.
Ofattbart nog hade jag inte slagit ut några tänder. Men ett bra tag framöver var det sedan, pga.
svullnaden, endast sugrör och soppa som kom ifråga. Jag kan väl ändå, så här på slutet, nämna
att jag aldrig brydde mig om att söka patent på den här skyddsmasken!

HIL-64 kämpen Yngve
Åman, Åsen i Liden,
skänker all sin äldre

hockeyutrustning till Liden
Bears. Är det månne

början till ett museum?
 Foto: Arne Johansson.

Synnöve & Bertil Sjöberg,
Liden, ropade in en HIL-tröja

på auktion för många år
sedan. Synnöve har här

överlämnar matchtröjan som
gåva till Liden Bears och dess

lagledare Marc Grein.
Foto: Tore Löfvenius.
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LIDEN  BEARS  HISTORIA  I  KORTHET
1996 Idén om en skridskoskola kläcks under hösten av Roland Andersson och Tomas

Flensburg.
1997 Verksamheten startas den 19 januari med ca. 12 barn/träningstillfälle.
1998 Den första skridskoslipen köps. En värmebarack från kommunen sätts på plats

och målas. Ström till belysning och värme dras in.
1999 Två grupper i två olika åldrar startas. Ishockeysargen är på plats. Matchtröjor

inhandlas. Liden Bears spelar den 17 januari sin första match. Vinst mot Matfors.
2000 Isträning i Kovlands nybyggda ishall. Samarbete med Kovland Hockey startas.
2001 Domartröjor köps. Första målvaktsmasken skaffas. Medlem i Medelpads Ishockey

förbund. Hemmaturnering mot Bispgården och Hammarstrand. Lidens Inne
bandyklubb sponsrar med en arbetsbarack.

2002 Kommunen skänker två stycken baracker till klubben. Liden Bears deltar i
Medelpads U10 serie.

2003 Första träningslägret i Ramsele. De fyra äldsta spelarna går till Kovland.
Tidtagarsystemet sätts upp. Brandpost anordnas för spolning.

2004 Puckkastning (tävling) införs på hemmamatcherna. Grillkuren byggs.
2005 Skötselavtal ingås för spolning av isbanan.
2006 Kokboken klar. Succéförsäljning! Ismaskin köps av Nolby Hockey. Garagebygget

startas.
2007 Garagebygget klart.
2008 HIL-64 (Ishockeylaget Holm Indal Liden 1964) träff den 23 februari. Gåvor;

unik matchtröja, hockeyutrustning modell äldre och ramat foto av 1967-års år
gång.

LBK Lidens Båtklubb
Båten är
sjösatt och
finns att
hyra på
macken i
Liden.

Ha en bra tur
på älven!

0692 - 100 16


