
Linus Bognesand 
Född: 1992-02-23 i Gävle     Position: Back                              
Moderklubb: Gävle GIK       Klubba: Vänster                                                 
Linus har blivit stor! Att Linus hade framtiden för sig var helt klart. I hela 
sin ungdomstid i GGIK visade han den stora talang han är. Från 
hockeyskolan i GGIK och pojklagstiden har Linus också spelat i en 
äldre åldersgrupp än han själv. Ändå med sin närvaro var han en stor 
tillgång för sitt tillhörande lag inte minst med sin ödmjukhet. 
Placeringssäker back med offensiva kvalitéer.  

Gick till Brynäs IF, som 15 åring 2007, vilket betydde att han fick spela med TV pucken, som 
underårig. Linus gjorde 8 matcher för Gästrikland och 7 i Brynäs U16. Det blev även en U16 SM 
silvermedalj den säsongen 2007-08.        

Linus spelade i Brynäs J18 under säsongerna 
2008-09 och 2009-10 med många matcher men få 
poäng, men bidrog till att det gick bra för laget 
med SM guldmedalj till följd. 

Linus gjorde två säsonger i Brynäs J20 med 
många matcher och även där få poäng. Kanske 
berodde på att Linus tog ansvaret, och mot sin 
vilja, spelat defensivt tvärt emot hans kapacitet, 
som offensiv back.  

Linus fick göra ett antal träningar med A-laget i 
Brynäs. Att denna säsong 2011-12 slå sig in i 
Svenska Mästarna Brynäs var kanske inte att 
tänka på.  

Linus lämnade Brynäs J20 utan att få spela en enda match i A-laget, trots att Linus 
haft bra säsonger bakom sig. Synd att inte Linus fick spela på det sätt han är bra på.                              
Hade gärna spelat med Brynäs men någonstans måste man rannsaka sig själv och 
inse att man inte är mogen för Elitserien än, menar Linus.                                                                            

När beslutet om ny klubbadress bestämdes, inför säsongen 2012-13, föll valet på 
småländska Västervik IK i Division 1. Linus fick ett bra intryck av klubben och trodde 
sig att få bra förutsättningar att utvecklas ytterligare.  Att satsa på Elitserien är för 

Linus en självklarhet. Tyvärr har Linus haft en tung start i Västervik och drabbades med stora 
skadebekymmer. Gjorde 21 matcher med klubben och var egentligen inte kurant för spel. 
Säsongen 2012-13 blev därför spolierad för skador.  

Som sann ”Godisare” han är, gjorde Linus 
ett nytt försök i moderklubben säsongen 
efter. Gjorde10 matcher för GGIK innan den 
civila utbildningen på annan ort avbröt åter-
föreningen. Linus är ju bara 24 år, så han 
kommer säkert tillbaka.                                                                
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