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Innan jag börjar skriva mina
tankar om säsongen så vill jag
bara påpeka att detta är
endast mina egna tankar och
inte nödvändigtvis något
Rebellerna står bakom eller
stöttar. Vill ni klaga på mitt
medlemsbrev, gör det då till
mig, ge inte Rebellerna skit
för det.
165 dagar
Jaha, då var det dags att
sammanfatta och summera
säsongen 2013/14. Återigen
alldeles för tidigt. Idag skrivs
datumet till den 19/2 och
säsongen har varit slut i tre
dagar. Tre hela dagar har vi
tvingats vara utan vårat
Skövde IK. Några säger att det
är snart augusti igen, ja visst
det är bara 162 dagar kvar till
den 1/8:de…
Första isträningen kommer
säkert vara den 4/8 vilket gör
att det är ytterligare några
dagar till vi får se vårat SIK
igen. I så fall blir det alltså
165 dagar…
Säsongen började ändå
ganska bra, som man alltid
tycker under
träningsmatcherna. Tänk att
varenda år säger man under
träningsmatcherna att fan det
ser bra ut i år. Lik förbannat
tar säsongen slut i februari.
Skövde IK valde att spela en
träningscup under
försäsongen borta i förorten
(lite drygt tre mil norröver för
er som undrar) En cup som

laget vann, tre raka segrar, 19
gjorda mål och supportrar i
extas. En ny ramsa såg dagens
ljus och tyvärr har den inte
direkt fått användas under
säsongen, men kanske
nästa?! Kriga på Lillen! När
seriespelet väl började den
15/9 så inleddes det med
derby mot lokalkonkurrenten
Grästorp. En match SIK såg ut
att ha i ett järngrepp med
ledning 6-2 i början på tredje
perioden, men något hände
och laget slutade spela, vilket
ledde till att GIK kom närmre
och närmre. När hesa Fredrik
tjöt för sista gången var
ställningen 6-5 till SIK och
laget kom undan med andan i
halsen. I omgång två hade vi
säsongens första
supporterresa, Forshaga fick
finfrämmat av tre minibussar
och en jäkla massa andra som
valde att åka bil istället… Tänk
om ni åkt med oss istället, då
hade vi kommit dit i en stor
buss och invaderat Ängevi
ishall. Även till Norrköping
hade vi minibuss, men bara
en den gången. Tur var väl
det kanske, stryk med alldeles
för stora siffror för att det ska
vara okej och Fredrik
Ljunggren gick ut på
hemsidan och bad om ursäkt
efter nederlaget. Stort av
Fredrik och värt all respekt i
mina ögon.

Hedersamma förluster
Allettan började bättre än
någonsin med fem poäng på
två matcher och seger över
storfavoriten Tingsryd i
Billingehov och sedan en
straffvinst borta mot Vita
Hästen. Skövde IK fick många
”experter” att höja på
ögonbrynen när de slog de
två stora favoriterna och helt
plötsligt började det pratas
om att Skövde IK kanske
kunde skrälla sig vidare från
Allettan. En massa Skövdebor
valde att åka några mil på
onsdagkvällen när SIK skulle
ta sig an Helsingborg i
Olympiarinken. Tyvärr fick de
ditresta vända hemåt igen
med en sur förlust efter 2-1
till hemmalaget. Omgången
efter kom så den berömda
”kräkmatchen”. Flera spelare
i laget hade insjuknat före
matchen mot
Kallinge/Ronneby och några
klev av under matchens gång,
men Henrik Thegel han
vägrade ge upp. Inte ens när
han kräktes i eget bås klev
han av utan fullföljde
matchen. Tyvärr blev det
ytterligare en förlust för
laget. Det var nu som det
började med de
”hedersamma” förlusterna.
Skövde IK lyckades få stryk i
tolv raka matcher efter de två
skalperna i början. Av de så
var tio stycken så kallade
hedersamma förluster. Så
då var det väl en hedersam
Alletta att spela? Nja

** Detta är ett massutskick från Rebellerna - Skövde IK:s Supporterklubb.
Önskar du avregistrera din adress så ber vi dig skicka ett mail till info@rebellerna.com
med texten "AVREGISTRERING" i ämnesrubriken. Vi ber dig ha överseende med att din
avregistrering kan dröja ett tag innan den träder i kraft. **

Årgång: 06
Nummer: 02

tveksamt, men oturen
grinade SIK i ansiktet hela
Allettan, att snitta tre
ramträffar per match under
en hel Alletta måste vara
något form av rekord. Så SIK
slutade tyvärr sist i år men
nästa år då jävlar?!
Spelarflykten
Vissa av spelarna har ju redan
lämnat Skövde IK, några bara
tillfälligt för att de vill
förlänga sin säsong, en del
som redan bestämt sig för att
lämna klubben för att flytta
någon annanstans. Lycka till i
Tranås Robin! Jag kommer
sakna att se dig i SIK tröjan.
Johan Erkgärds valde att gå
till Nyköping, stort lycka till
där med! Men dig räknar jag
med att du återkommer till
hösten ;) Erik Rosén blev vald
till årets spelare av PUBLIKEN
i Billingehov, inte enbart
Rebellerna, då alla hade rätt
att rösta. Han valde att sticka
till Östersund, det kan säkert
bli ett äventyr där uppe, lycka
till! Med sig tog han även
Jesper Hultman. Hultman
som jag för övrigt sprang på
inne på en av affärerna i stan
dagen innan han åkte till
Östersund. Snacket då lät
väldigt intressant inför
kommande säsong och jag
räknar med även dig i den
vackra tröjan till hösten ;) Se
till att hålla ditt löfte bara ;)
Henrik Thegel till Vita Hästen?
Ja varför inte, jag förstår att
han vill visa upp sig i ett

betydligt större skyltfönster
än Allettan, men skulle
Hästarna mot förmodan kliva
upp en serie så är jag tveksam
till om Thegel får nytt
kontrakt. Lycka till och jag
hoppas att du kommer
lyckas! Robin Klasson lånades
ut till klubben som Skövde IK
lånade honom ifrån, Tibro IK i
deras jakt på playoff. Tyvärr
för Tibro och Klasson så tog
säsongen slut samma datum
som för SIK… Julius SelleLarsson och lagkaptenen
Mattias Gudmundsson har
valt att avsluta säsongen i
Grästorps IK. Ett Grästorp
som det var ett jävla väsen
om för några år sedan när
några ur Rebellerna åkte dit
för att försöka hjälpa
Grästorp att starta upp en
egen supporterförening
främst men där vi även stod i
deras klack under några
kvalmatcher för att stötta de
upp i division I.
Det gjorde vi för att Skövde IK
skulle få en bortamatch
betydligt närmare än tidigare,
samtidigt som vi ville höja
temperaturen på hockeyn i
Skaraborg. Nu när två spelare
från Skövde IK gått dit för att
hjälpa laget behålla sin
Division I status så är
diskussionen mer eller
mindre igång igen. Jag
personligen har uttryckt mitt
missnöje att framförallt
”Gummi” gått till Grästorp. Så
här tycker jag om det: En
lagkapten ska aldrig lämna
skutan förrän säsongen är till

ända. Jag tycker ”Gummi” är
en trevlig person utanför isen
och jag tycker han är en
hyfsat bra back på division I
nivå. Men som lagkapten så
tycker jag att det är fel.
Många tycker säkert att jag är
dum i huvudet när jag säger
så. Men då får ni gärna tycka
det. Mig spelar det absolut
ingen roll, jag tycker
fortfarande att ”Gummi”
sviker laget och deras
supportrar när han väljer att
lämna laget.
Framtiden
Vad tror jag då om
kommande säsong som är
ungefär 200 dagar bort? Jo
om vi kan få ihop ett hyfsat
lag så kan vi säkert vara med
och fightas om en playoff
plats. Lite beroende på hur
serierna kommer att se ut
och hur själva seriespelet ska
se ut. Hockeyförbundet har ju
som alla vet beslutat att göra
om division I serierna från
och med 2014/2015. Det är
bra och definitivt på tiden.
Division I har inte 53 lag som
håller så pass hög klass.
Förmodligen inte 48 heller,
men man måste börja
någonstans. Ska bli mycket
intressant att följa
serieindelningen när den väl
kommer, runt midsommar
om man får tro
hockeyförbundet?
Norr, öst, väst och syd bör det
bli, frågan är bara vart
hamnar vi? I söder finns det
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ju definitivt mer än tolv lag
som bör kallas söderlag.
Skulle dessutom
Troja/Ljungby trilla ner så är
det ytterligare ett söderlag…
Mycket intressant ska det bli
och vem vet vi kanske kan få
resa till Visby i kommande
serie för en bortamatch ;)
Det vore helt klart en rolig
resa.

kommande trupp.

Sen ska det givetvis bli
intressant att se vilka spelare
vi får behålla och vilka som
tillkommer. Mycket intressant
ska det även bli att se om vi
kan få någon snurr på vårat
nya forum, eller om
administratörerna får upp
över öronen att jobba med?
Admin är förövrigt Kristian
Eriksson, Per-Erik Odh och
Benny Wallin för den som är
intresserad. Och för er som
ännu inte registrerat er som
användare, gör det,
diskussionerna kan bli både
många och långa. Det enda
som krävs för att bli godkänd
är att man skriver hela sitt
namn.

/Kristoffer Bennemyr

Så där, då har jag ”pratat” av
mig lite grann och hoppas att
de 165 dagarna kommer gå
jävligt fort så vi kan få se lite
riktig hockey istället för trams
som OS och Hockey-VM…
Sverige? Vem bryr sig när
man har Skövde IK!

Stolt Vice Ordförande
Rebellerna – Skövde IK:s
Supporterklubb

AndelsspelaRen
Passa även på att hänga på
AndelsspelaRen så kan du
känna dig delaktig i laget
kommande säsong. 150
spänn i månaden i åtta
månader är knappt
någonting. Men många
bäckar små och blir det 100
sålda andelar så kan vi få in
en hyfsat bra värvning till
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