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I TYRESÖ HK HAR ETT FLERTAL STORA SVENSKA SPELARE INLETT SIN KARRIÄR. 
DEN ALLRA MEST KÄNDE ÄR JOHAN GARPENLÖV OCH AV NU AKTIVA SPELARE 
HITTAR MAN BRÖDERNA JONATHAN OCH MARCUS DAVIDSSON I DJURGÅRDEN, 
SAMT DAVID PRINTZ FÖR ATT NÄMNA NÅGRA.
MEN NUMERA HETER INTE KLUBBEN TYRESÖ HK UTAN EFTER EN 
SAMMANSLAGNING 2012 ÄR DET TYRESÖ HANVIKEN HOCKEY SOM GÄLLER.

– Vi samlade alla hockeykrafter i kommunen 
när vi slog samman och nu när vi sett utfallet 
av det kan man helt klart säga att beslutet 
som togs för sex år sedan var riktigt och bra, 
säger klubbens ordförande Johan Österman.

SEX ÅR SEDAN SAMMANSLAGNINGEN
Tyresö Hanviken Hockey är namnet på den 
sammanslagna klubben utifrån Tyresö HK 
och Hanvikens SK. Detta skedde våren 2012. 

Båda klubbarna har varit verksamma i 
många år med att bedriva ishockey i egen 
regi från hockeyskola till A-lag. 

När man slog samman blev man ännu 
starkare.

– Sammanslagningen kom efter att klub-
barna bestämt sig för att inte konkurrera 
med varandra utan se till att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för alla i kommunen 
som vill spela ishockey. Det känns som att vi 
i Tyresö Hanviken Hockey är på väg uppåt. Vi 
har jättebra rekrytering i hockeyskolan varje 
år. Vi har också bra framfart på flickverksam-
heten. 

– Det känns helt klart som att det är bra 
drag i föreningen med många människor 
som vill vara med och bidra, säger Johan 
Österman som innan han tog över ordfö-
randeklubban varit verksam som ledare i 
klubben.

”STORT ENGAGEMANG”
En som har varit verksam i klubben i ett 
drygt år är Tony Zabel. 

Efter att ha varit tränare i 22-23 år har han 
nu tagit rollen som sportchef för junior och 
ungdom i Tyresö Hanviken Hockey.

– Visst har det varit en omställning att 
gå från att vara tränare till att kliva in i den 
här rollen. Men framför allt har det varit 
roligt och stimulerande eftersom att Tyresö 
Hanviken Hockey är en klubb med stort 
engagemang. Det finns ambitioner här och 
det finns många som vill vara med och bidra, 
säger Zabel och fortsätter:

– Mycket av mitt arbete det första året har 
varit att försöka skapa bästa möjliga förut-
sättningar för att vi ska utbilda spelare. Vi 
har anställt flera tränare som jobbar i block 
och vi är en bra bit på väg på det vi vill göra 
men för att sätta alla saker så behöver vi nog 
ytterligare några år.

EFFEKTEN SYNS NU
Klubbens representationslag tog steget upp i 
Hockeyettan våren 2017 och när man nu kan 
blicka tillbaka på sin första säsong på den 
nivån så finns det all anledning att se positivt 
på framtiden.

– Målsättningen vi hade – och har – är att 
etablera oss i Hockeyettan. Det är en lämplig 
nivå för vår klubb, säger ordförande Öster-
man och fortsätter:

– Det vi vill med vår verksamhet är att 
fostra talanger, självklart ha dem kvar så 
länge som möjligt i klubben, sedan släppa i 
väg dem till klubbar högre upp i seriesyste-
met. När vi gör det så ska vi vara stolta.

Ett led i att kunna lyckas behålla spelare 
i klubben är att ha äldsta ungdomslag och 
juniorlag på så hög nivå som möjligt. 

Just därför var det också viktigt att klub-
bens J20-lag nu i våras tog steget upp i 
regionseliten.

– Det visar också att den sammanslagning 
som gjordes för sex år sedan är någonting vi 
kan skörda nu, säger ordförande Österman.

Tyresö Hanviken Hockey bedriver sin verk-
samhet i två ishallar. Dels Tyresö ishall där 
representationslaget spelar sina matcher, 
men även i Fontanahallen som ligger på 
Trollbäckens IP. 

Den förstnämnda hallen har kommunen 
tagit beslut om att ersätta och 2021 är det 
sagt att en ny ishall ska stå klar.

– Man vill alltid ha mer och ännu bättre 
förutsättningar. Men att kommunen nu 
beslutat att bygga en ny ishall är naturligtvis 
bra, säger ordförande Österman.

”DET FINNS ALLTID ETT SUG…”
Zabel som har en nyckelroll i verksam heten 
trivs på sin nya position – även om han 
erkänner att det finns ett sug efter att vara 
tränare igen i framtiden.

– Just nu i mitt liv så passar det här mig 
bra. Jag trivs med de människor jag har runt 
omkring mig. Det jag var inne på tidigare, att 
det finns så stort engagemang i klubben är 
otroligt stimulerande. 

– Jag försöker dela med mig av de 
erfarenheter som jag samlat på mig genom 
årens lopp. Sedan får vi se vad som händer i 
framtiden. Har man varit tränare, coachat ett 
lag, så finns det alltid sug att komma tillbaka 
till det, avslutar Zabel.

PATRICK EDLUND
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Tony Zabel har en nyckelroll i Tyresö. 
Foto: Bildbyrån.

FAKTA TYRESÖ HANVIKEN HOCKEY
❚  Bildades våren 2012 när Tyresö HK 

och Hanvikens SK slog sig samman.
❚  Tyresö Hockeyklubb bildades 1973. 

Klubbens första ordförande, Alf Pers-
son, påtog sig att ringa runt till f.d. 
spelare från Tyresö Issportförening (en 
förening som var nedlagd sedan några 
år tidigare). Uppdraget bestod i att 
samla ihop ett gäng som kunde bilda 
det första A-laget vilket också gjordes 
med stor framgång. 

❚  Hanvikens Sportklubb, är Tyresö kom-
muns äldsta idrottsförening, bildad 
1944. Föreningen kallas även HSK, 
och har bidraget med medaljörer 
inom olympiska spel, världsmäster-
skap, Europamästerskap och svenska 
mästerskap inom olika idrotter. I klub-
bens regi har idrotter som bordtennis, 
friidrott, bandy, handboll, simning, 
ridning, casting, fotboll, ishockey, 
innebandy med mera bedrivits genom 
åren.

❚  Klubbens mest kände spelare genom 
tiderna är forwarden Johan Garpenlöv 
som hade en lång NHL-karriär repre-
senterandes Detroit Red Wings, San 
Jose Sharks, Florida Panthers och At-
lanta Thrashers. Garpenlöv inledde sin 
karriär i Tyresö HK och på meritlistan 
finns två VM-guld och tre SM-guld. 
Sedan 2016 är han assisterande coach 
i Tre Kronor.

❚  Tyresö HK har också sett bröderna 
Jonathan och Marcus Davidsson, samt 
David Printz inleda sitt hockeyspelan-
de i klubben. I Hanvikens SK startade 
spelare som Joakim Nordström, Tom 
Nilsson, Daniel Brodin, Linus Arnes-
son, Richard Gynge sina karriärer.

❚  I mars 2017 kvalificerade sig Tyresö 
Hanviken Hockey för Hockeyettan och 
man klarade nytt kontrakt efter en väl 
genomförd debutsäsong.

❚  I mars 2018 kvalificerade sig Tyresö 
Hanviken Hockey för J20 Elit Östra.


