
SPONSORERLAGEN Uppsala AllmÄnna 
Konståkningsklubb 
uppträder i första 

periodpausen!

VITA LAGET
Målvakt
47. Andreas Jalstrand 
Backar
  4. Benjamin Björnskjöld
19. Jonathan Sjölund
28. Daniel Casselståhl
29. Olle Carlsson
42. Daniel Nordlöv
57. Gunnar Söderström
Forwards
  2. Christoffer Enell
  7. Danijela Rundqvist
  9. Kristoffer Jobs
13. Joachim Sahlström
17. Kenneth Andersson
18. Erik Vikholm
27. Tomas Lagergren
49. Anders Egerstad
80. Sofia Jonsson

Coacher
Andreas Sjölund och Thomas Nordlöv

RÖDA LAGET
Målvakt
31. Olow Sundström
Backar
  3. Frida Nevalainen
  7. Frej Frantzén
11. Alexander Poltrago
28. Björn Nord
33. Patrik Nevalainen
44. Marcus Andersson
Forwards
14. Niklas Höglund
20. Niklas Granath
21. Michael Rasi
26. Mats Hjelmstedt
27. Niklas Anger
29. Markus Matthiasson
70. Per Eklund
77. Andreas Hellman
84. Nicklas Danielsson

Coacher 
Thomas Larsson och Lennie Wahlström 

Vi vet att matchen kommer att vara glad och underhållande. Ishockey brukar 
klassas som en “machosport” - men den är framförallt glädje och kärlek till 
jordens härligaste idrott. Fler och fler som lirat hockey i ungdomen återvänder 
till hockeyn i rekreationslag och veteranlag. Den del av hockeyn som nu växer 
starkast i landet. Känner du för att ta fram grillorna igen så hör gärna av dig till 
Thomas Nordlöv 073 789 04 30 - thomas@soha.se.
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Pris:  Vad du känner för att betala!

1999 gick vår lagkamrat Patrik Alwinder bort i leukemi    
 - endast 17 år gammal. 
Patrik spelade både ishockey och fotboll tillsammans med många av 
82-spelarna som är med i dagens match. Vi var ett sammansvetsat 
gäng, som åkte tillsammans till olika cuper i landet, sommarhockey-
skolor och även på fotbollsläger till Grekland. 

Patriks engagemang, bus och glädje i gänget bidrog starkt till vår 
sammanhållning och vi har massor med glada minnen från vår 
tid tillsammans. Morfar var Patriks ständige supporter och kom till 
nästan alla matcher. Båda är nu borta - men lever kvar hos oss ändå. 
Naturligtvis är syftet med denna match att bidra till forskning och stöd 
för andra som drabbas av samma sjukdom som vår vän. Ett annat 
skäl är att träffas igen och vila i alla ljusa bilder av Patrik och vår tid 
tillsammans. Vår sorglösa ungdomstid, som skakades av vår väns 
hastiga bortgång.

Vi och alla ni som stöder oss genom att vara här och bidra kan hjälpa 
andra i Patriks situation - och även närstående till de som drabbas av 
leukemi.

Stöd Blodcancerfonden- Pg 90 04 21-9
Forskning och utveckling för blod- och blodcancersjukas bästa

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse som bildades 1987 av Blodcancerförbun-
det.
Vårt arbete syftar till att stödja forskning och utveckling inom hematologi. Fondens 
insamlade medel går till fort- och vidareutbildning samt forskning inom hema-
tologi. På detta sätt vill vi förbättra såväl vårdkvalitet som livskvalitet för blodcan-
cersjuka och deras anhöriga. 1985 överlevde och frisförklarades bara 25% av 
barnen som gjorde benmärgstransplantation. Idag är siffran 85%
Tillsammans med mer pengar till forskningen kan vi rädda fler och öka siffran 
ännu mer!

Lite kan göra stor skillnad
Runt om i vårt land drabbas människor dagligen av blodcancersjukdom. Du kan 
hjälpa oss i vårt arbete för ökad kunskap och förbättrad vård genom ett bidrag till 
Blodcancerfonden. Fondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, 
detta garanterar dig som givare att ditt bidrag hamnar i rätta händer. Önskar du 
veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.


