
Joakim Axman 
Född: 1993-09-22 i Gävle     Position: Forward    

Moderklubb: Gävle GIK       Klubba: Vänster      
Redan från början var Jocke med i Godis och 
Hockeyskolan. Att Jocke skulle bli någon syntes tidigt. 
Redan vid i 9 års ålder spelade han första seriematchen i 
farmarklubben Gävle Hockeyklubb, välförtjänt efter några 

år i Hockeyskolan. Att börja tidigt med seriespel kan diskuteras, men i Jockes 
fall blev det en fin utbildning för att sen gå vidare i GGIKs pojklag.                  
Jocke gick från GGIK till Brynäs IF för att få spela i Gästriklands TV-pucklag 
och Rikspucken i 6 matcher och gjorde 6 mål.  

Att Jocke hade ”näsa” för målet, visar sig senare i hockeylivet.    
Om han får säga det själv, så här på senare tid, är han en måltjuv 
och hygglig framspelare. Skjuter rätt bra men vill bli bättre på 
grillerna. Det blev en kortvarig sejour i Brynäs IF, så Jocke gick 
vidare till Valbo HCs J18 lag 2009-10. Gjorde hela 38 poäng första 
året i Valbo J18 och fick även prova på J20 i 5 matcher.                    
Nu har Jocke blivit stabil i sitt juniorspel och det är fantastiks vad 
poäng han gör. Gjorde 22 matcher för Valbo HCs A-lag säsongen 
2011-12 och hör och häpna, 26 mål och 6 pass, alltså 32 poäng i 
debut i större sammanhang.                                                                    
Det gick så bra för Jocke så att nu ville Brynäs ha tillbaka honom 
till sitt J20 lag i Super Elit till säsongen 2012-13. Jocke gick via ett  tru-out avtal till Brynäs med sikte på 
A-laget i Brynäs. Jocke gjorde 45 matcher i Brynäs J20, och hela 41 poäng, men varför fick han inte 
några chanser i Brynäs A-lag. Efter Jockes utbildning i GGIK/Valbo smakar Brynäs IF på russinen och 
kallar det samarbete.                                                                                

Jocke värvades nu till Kiruna i division 1. Tilltänkt målskytt och höga förväntningar på sig efter 
framgångarna, nu senast i Brynäs J20. I vanlig ordning, från tränare, lovas mycket istid både i box, 
powerplay, men fick inte visa något i träningsmatcherna. Spela 2 perioder och några byten var inte 
något för Jocke, och det kan man förstå.  Jocke hamnade i konflikt med tränaren i Kiruna.                    
Hade, som val, att spela i Kirunas J20 eller flytta hem. Valet var enkelt! Jocke bröt kontraktet med 
Kiruna och flyttlasset gick till Helsingborg med 19 matcher men med dålig poängskörd.                                             

Jocke kände hemlängtan, med allt, som varigt, och flyttade ”hem” till Valbo 
HC samma säsong 2013-14. Division 1 hägrade, så det blev Tierps HK, som 
fick dra nytta av Jocke 2014-15. Nu var Jocke på gång igen med sitt 
målgörande. Gjorde 45 matcher och 45 poäng denna säsong, vilket gjorde att 
Vimmerby HC i södra Allettan kallade. Men Jocke stoppas av Tierp, att gå 
vidare, trots att de fanns en överenskommelse dom emellan, att Jocke skulle 
bli fri att gå vidare till en klubb högre upp i seriesystemet.                                                    
Eftersom Tierps HK var skyldig Jocke pengar valde han att lägga av resten av 
säsongen och sikta på nästa säsong.  

Jocke är nu 21 år och senast skyttekung i Tierps HK med sina 31 mål värvas nu 
till seriekonkurrenten Visby/Roma HK. Klubben är ett topplag i sin serie och 
satsar vidare, vilket Jocke tycker är bra.                                                                  

Målet är och har alltid varit att ta plats i Brynäs IF, 
menar Jocke.                                                                                                     
Att gå via Visby/Roma är en satsning mot spel i 
SHL.      Red. önskar Jocke all framgång! 
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