
   Clarence Carlsson 
Född:  1939-08-20 i Gävle              Moderklubb: Gävle GIK                                    
Klubbfattning: L    Position: Back   Landskamper: 3 A och 3 B   Avliden       

Clarence en av GGIKs egna produkter, som börjat sin hockeybana i GGIKs 
Stjärnserie. Stjärnserien stardates av spelarna i GGIKs A-lag, som förstod att 

återväxten i klubben var en viktig del i verksamheten. Lagen tränades av A-lagsspelarna och 
var deras ledare på matcherna. Så Clarence var med så att säga redan från början 1954.  

Clarence blev en tuff defensiv och orädd back med hög 
klubbföring på bröstet. Tacklingar var Clarence bästa 
sida mycket också på grund av att man fick bara tacklas 
i egen försvars zon. 

Debuten i GGIKs A-lag gjordes mot Leksand 1958 och 
gjorde första målet under GGIKs cup-match mot Sovjets 
Vingar 31 dec. 1958 men GGIK förlorade med 5-3. 

Annars minns vi matchen den 11 
jan. 1959 mellan GGIK och 
Skellefteå. Inför 7.223 personer 
på Isstadion i Gävle.                  
GGIK låg under med 1-5 efter 
första perioden men när matchen 
nåt sitt slut stod GGIK, som 
segrare med otroliga 8-6 och 
slutspelet var säkrat.               
Media skriver om Clarence! 

19 årige Clarence växte till en veritabel jätte och virvlade 
fram som en tornado bland de smått förvirrade tigerränderna från norr. Visserligen blev 
Clarence utvisad 3 ggr, men den sista var felaktig. Men det satte inte ned kamplusten hos 
honom utan det var bara full fart så fort han kom in på banan igen. 

Tyvärr lämnade Clarence GGIK redan 1961-62 
för Västerås IK. Där gjorde Clarence bra ifrån 
sig och bedömningen från VIK var att Clarence 
är en av landets fyra bästa backar.                    
Det blev två säsonger i VIK innan 
”Pollenkungen” Karlsson lockade Clarence till 
Rögle BK, som gjorde storsatsning.               
Clarence har också spelat i Norrköpingslaget 
Sleipner och där slutar informationen.                  
I sin civila karriär handlade Clarence med olja 
och byggde ishallar i Ryssland.                        
Clarence är numera avliden och senaste 
bostadsort var Malmö.  
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