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Ett hundratal personer deltog i det 37:e svenska mästerskapet i bordshockey.
Torbjörn Jakobsson

1 av 14

Umeå har världens äldsta bordshockey-klubb. Efter 36 långa år fick Umeå 
HSS i helgen äntligen arrangera SM. Och vilken succé det blev – trots att 
storfavoriten, Umeåbon och Sverigeettan Oscar Henriksson, föll tungt i 
kvarten.

Mattias Wennberg
mattias.wennberg@vk.se

När VK är på plats under fredagen pågår SM-förberedelserna för fullt. Utanför 
Väven gassar solen – hockeyspelets kanske största fiende – men inne på Fika är 
det inte många som noterar att sommaren tillfälligt är tillbaka i Umeå.

Bordshockey-SM Följ

Umeå Följ
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Det behövs en hel del spel för att arrangera ett SM. Här bär Herman Steen, Joakim Åström 
och Urban Edmundsson de 60 hockeyspel som användes under mästerskapet. Foto: 
Torbjörn Jakobsson

Där står 40 sprillans nya bord uppställda. Med nysmorda kugghjul och 
uppsågade målburar (så pucken lättare stannar) och med en isyta så hal att vissa 
påstår att bordshockey är världens snabbaste sport.
Pucken åker mycket riktigt omkring som vore den inne i ett flipperspel, om man 
inte har koll vill säga.

Folket som befinner sig i bordshockey-SM har det – upphöjt till tio.
Såväl Sveriges bästa som mesta bordshockeyspelare finns i Umeå. Den senare 
sätter sig vid ett av borden, en timme före nedsläpp, för att visa undertecknad 
bordshockeyns essens.

– Vi är två som har spelat alla SM, konstaterar Umeåbon Lars-Erik Svensson.
Det allra första Svenska mästerskapet spelades 1983. Då satt Lars-Erik, född 
1957, bakom spakarna. 36 år senare har han – förutom alla SM – spelat smått 
otroliga 1 600 bordshockeyturneringar.

Själv börjar jag svettas under Lars-Erik Svenssons uppvisning. Trots att jag 
spelat en hel del hockeyspel i mina dagar har jag inte en sportkeps mot Lars-Erik, 
hur mycket jag än sliter.
– Det är viktigt att lära känna sin motspelare, säger han. Hitta hans styrkor och 
svagheter.
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Själv är jag svag på centerfinter – bordshockeyns heliga graal – varför Lars-Erik 
Svensson snabbt ställer upp en vattentät defensiv direkt jag får läge för Skyffeln 
(högerforward in till center för direktskott).
Så visar det sig också, när krutröken lagt sig efter lördagens spel, att Lars-Erik 
Svensson är Sveriges 15:e bästa bordshockeyspelare.

Sveriges högst rankade bordshockeyspelare, Umeåbon Oscar Henriksson, var så besviken 
över att ha blivit utslagen i kvartsfinal att han var tvungen att samla tankarna på eget håll. 
Foto: Torbjörn Jakobsson

För Sverigeettan Oscar Henriksson gick det tyngre – och då blev han ändå 
femma. Född och uppvuxen i Piteå bor och studerar han numera i Umeå, till 
civilingenjör.

Han vann SM 2016 och 2017, men i fjol hade han det tyngre och slutade femma – 
en placering han upprepade i år.

– Jag är väldigt, väldigt besviken, säger Oscar. Jag har lagt ner mycket tid till den 
här tävlingen och jag kände att jag skulle kunna ta hem det.

Han var positiv och kände sig i form och allt gick planenligt fram till kvartsfinalen 
mot Peter Östlund, Umeå HSS.
Plötsligt märkte Oscar hur han blev sönderläst.

– Jag märker ganska snabbt att han har lagt upp en bra plan för hur han ska få 
mig ut balans.

Hur gjorde han det?
– Han drog ner på tempot i sitt spel. Spelade väldigt disciplinerat, tog de extra 
sekunderna på sig som gjorde att jag blev mer och mer stressad, vilket gjorde att 
jag blev spänd i anfallet.

Samtidigt gick Oscars pappa, Lars Henriksson, fram som en ångvält i turneringen. 
Den fyrafaldiga svenska mästaren tog sig ända fram till final, där det dock blev 
förlust.

– När jag åkte ut, och fått ur mig den värsta besvikelsen, gick jag in och coachade 
honom. Det är ju sjukt att han i den här åldern (54 år) fortfarande kan mäta sig 
med de bästa.

Meny Sök Notiser joakim.astrom@se.ey.com

Page 3 of 5Succé när Umeå arrangerade SM i världens snabbaste sport | Västerbottens-Kuriren

2019-05-15https://www.vk.se/plus/2785363/succe-nar-umea-arrangerade-sm-i-varldens-snabbast...



– Det är roligt att vi har fått SM till Umeå, säger Lars-Erik som har varit med i alla SM sedan 
starten 1983. ?Foto: Torbjörn Jakobsson

Rutin kan med andra ord en viktig, och kanske till och med förbisedd, faktor i 
bordshockey.

– Jag är bättre i dag än för 10–15 år sedan, avslöjar 62-årige Lars-Erik Svensson. 
Jag har utvecklats, framför allt mitt defensiva spel.
– Yngre lär sig snabbare, och sen verkar de ha mycket mer tid att sitta och nöta. 
Men vi som har varit med ett tag visar att vi också kan vara med och fajtas.

Ja, jo, det är nog fanken så tänker jag och plockar upp ännu en puck ut nätpåsen 
efter att Lars-Erik den här gången demonstrerat en Nacka, finten där centern står 
med ryggen mot mål, klackar pucken till höger och skjuter.
Han har just visat hur en slipsten ska dras, på is dessutom.
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16/05 - 2:00
BLUES - SHARKS

Matchresultat (1X2) 2.25 3.95 3.00 INSATS 100 KR VINST 225 KR

TILL ODDSEN

1 X 2

(REGLER OCH VILLKOR GÄLLER)18+STODLINJEN.SE
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TYCK TILL OM UMEÅ

APPLÅDEN FRÅN UMEÅ
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RE: Gatsopas det bara 100% i Umeå?
Umeå kör med samma stil som övriga större städer i 

Sverige mao de skiter i de so...

- Norrlands rikedomar skogen gruvor vattenkraften 
mm beskattas i Stockholm och pengarna stannar 

där med sossarnas goda minne 

TACK
Stort TACK till Er alla på Infektion för er omvårdnad, 

fina bemötande och allt s...

- Jan Pettersson, Berghem

KOLLA VAD GRANNEN FICK FÖR HUSET

Sotargatan 5
Säljare: Häggberg,Sara Marianne Ulrika, Häggberg,Kl…

Frejs Väg 12
Säljare: Sallinen,Kirsi Irmeli, Johansson,Bengt Thomas

Vintervägen 16
Säljare: Wranding,Mai Elisabeth

Orkestergränd 24
Säljare: Gullstrand,Barbro Ingegerd, Gullstrand,Kent …

Trehörningen 95
Säljare: Appelblad,Lars Johan Birger

Häggnäs 61
Säljare: Häggström,Maria Therese Gabriella, Häggströ…

Djäkneböle 346
Säljare: Sandberg,Jonas Örjan

Spinnvägen 13O
Säljare: NFU Norr 13 AB

Vargvägen 67
Säljare: Grundberg,Kerstin Anita, Grundberg,Stig-Arne

Sävar 3:65, Umeå
Säljare: Lärkstigen Bostäder i Sävar AB
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