
– Evenemanget har pågått sedan 2000 då Järfälla var den föreningen med 
flest spelare i elitserien från samma moderklubb.
   – Det är med stolthet och en stor glädje som vi får möjlighet att 
arrangera evenemanget tillsammans med Niklas Kronwall. Det betyder 
mycket för våra barn och ungdomar  Det är sällan det ges tillfälle att se 
dessa världsstjärnor i ett liknande event. Detta är en familjefest för alla 
Järfällabor med en helhetsupplevelse, både innan och efter matchen som 
historiskt sätt har lockat till sig en stor publik.
   Under veckan arrangera föreningen Kronwall Hockey Camp för barn och 

ungdomar, campen har utvecklas genom åren och slår i år rekord i antalet 
anmälningar. 
   Järfälla Hockey Club är en av Stockholms största ishockeyföreningar 
med en av landets större hockeyskolor. 
   – Vi har under de senare åren sett en kraftig ökning på barn som vill 
prova ishockey vilket känns glädjande. Visionen är Stockholms Bästa 
plantskola för alla vilket vi dagligen arbetar med säger Mattias Sebelius 
föreningsstrateg i Järfälla Hockey Club. Med Mod, öppenhet och glädje 
kan vi uppnå vår vision.  

Järfälla Hockey Club bjuder tillsammans med 
Niklas Kronwall in till Kronwall Stars 

fredag den 10 augusti kl. 14.00 i Järfälla ishall!

••• FRI ENTRÉ ••• Klara spelare just nu är:

Niklas Kronwall - Detroit Red Wings

Marcus Krüger - Arizona Coyotes

Gabriel Landeskog - Colorado Avalanche

Alexander Wennberg - Columbus Blue Jackets

Rickard Rakell - Anaheim Ducks (tog VM-guld i våras)

Carl Dahlström - Chicago Blackhawks 

Fredrik Claesson - New York Rangers

Erik Gustavsson - Chicago (tog VM-guld i våras)

Joakim Nordström - Boston Bruins

Patric Hörnqvist - Pittsburgh Penguins (tog VM-guld i våras)

Det är oerhört stort att Niklas ger tillbaka till föreningen som en gång 
fostrade honom, att göra det år efter år är beundransvärd och unikt idag. 
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www.jarfallahockey.com • Facebook.com/jarfallahc

Start kl. 14.00 • Autografskrivning kl. 16.00
Knattematch kl. 18.00 • Matchstart kl. 18.40


