Jacob ”Jacke” Blomqvist
Född: 1986-11-08 i Hedesunda
Moderklubb: Gävle GIK

Klubba Höger
Position: C Forward

Som så många andra kom ”Jacke” till GGIK i unga år. Född i Hedesunda med
förutsättningar för hockey inte de bästa. ”Jacke” har varit svår att möta. Med sin
riv och slit-stil har ”Jacke” alltid varit den, som sällan gått mållös av plan.
2001 var det dags att prova lyckan i TV-pucken med 8 matcher och fyra poäng.
Blir man uttagen i TV-pucken blir man automatiskt Brynässpelare och fick prova
på J18 i Brynäs med fyra matcher, samma säsong. Tyvärr blev ”Jacke” skadad
2002-03 när han var s.a.s. på gång och fick säsongen spolierad. Men året efter
2003-04, gick det så bra att ”Jacke” fick spela 10 matcher i J20 utöver matcherna
i J18. Påföljande två säsongerna var ”Jacke” bofast i Brynäs J20 och fick 2005-06
även prova på spel i A-laget med åtta matcher.

Men istället för att bli bofast i Brynäs A-lag fick ”Jacke” göra som så många andra J20-spelare
att först skaffa sig erfarenheter och vässa kompetensen i andra klubbar. ”Jacke” blev placerad
i Kiruna för mer istid och det blev 24 poäng. Vistelse i Kiruna blev bara en säsong så 2007-08
gick flyttlasset till IFK Kumla i div.1 med 30 matcher och han även med spel i Valbo HC med tio
matcher samma säsong.
Kanske hemlängtan var för stor för det blev Valbo även säsongen
2008-09 med stor dominans i poängskörden. Nu fick Bofors IK
ögonen på målsprutan 2009-10. Det blev 56 poäng den säsongen
så att MoDo kallade och värvade ”Jacke” till säsongen 2010-11.
”Jacke” gjorde över 50 matcher för MoDo men målskörden
uteblev och det blev mindre istid.
Kanske det var därför det blev bara en säsong i Ö-vik.
Den stora vändningen kom genom flytten till Leksand
till säsongen 2011-12. ”Jacke” fick en helt annan roll i
Leksand. Där blev han, som spjutspets i första femman
lagets viktigaste spelare med många poäng.
Hade han fått en likadan roll i Brynäs i debuten hade nog ”Jacke”
gjort bra ifrån sig och kanske blivit proffs. Det är inte första
gången Brynäs IF ”förstör” spelare, som inte får spela på den
plats han blir värvad för.
”Jacke”
var nu så viktig för Leksand i Allsvenskan med många poäng och spel i powerplay och
boxplay. ”Jacke” bidrog mycket till att Leksand gick upp till
Elitserien/SHL 2013-14. Det blev tre säsonger i Leksand men en stark
hemlängtan gjorde att det blev Brynäs IF i SHL säsongen 2014-15.
Det går så där med poängskörden men ”Jacke” visar att är en lagspelare
av högsta rang och får spela mycket PP och BP även i Brynäs. ”Jacke”
har kontrakt med Brynäs 16/17.
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