
Daniel Casselståhl 
Född: 1972-06-15 i Gävle Moderklubb: Gävle GIK      Klubba: Vänster   Pos: Back 

Daniel började i GGIKs Hockeyskola vid 7 års ålder och vidare till 
GGIKs framgångsrika pojklag Team 72. Redan i pojkåren minns vi 
Daniel, som slitvargen på sin backplats, sitt kunnande, som 
försvarsklippa. Spelsinnet och skridskoåkningen var ändå hans 
bästa sida.  Var outtröttlig pådrivande i sitt lag och med sina 7 
säsonger i GGIK blev han distriktsmästare för pojklag hela 5 gånger. 
Båda gångerna var det Hofors, som var för svåra.                              
Som junior spelade Daniel i S/G Hockey 83 i två säsonger, samman-
slagning mellan de anrika föreningarna Gävle GIK och Strömsbro IF 

på A-lag och juniornivå. 1991-92 hade S/G bytt namn till Team Gävle där Daniel 
spelade i fyra år. Säsongen 1994-95 gjorde Daniel tio matcher i Team Gävle innan 
Brynäs IF kallade och det blev 29 matcher denna säsong i Elitserien plus en play 
off match. 

Säsongen 1995-96 i Brynäs spelade Daniel 19 matcher och eftersom Brynäs blev 
degraderade till Allsvenskan denna säsong, blev det 16 matcher till i Allsvenskan och en match 
i Kvalserien. Brynäs klarade sig kvar. Ändå fick Daniel återgå till Team Gävle och fem matcher 
samma säsong. Tränare Göran ”Flygis” Sjöberg tyckte Daniel inte höll måttet i Elitserien.               
Ett bittert beslut till Daniel, som knappt missat en match i Gavlerinken. 

Daniel flyttade nu till Timrå IK i division 1. Daniel fann sig väl 
tillrätta och gjorde hela sju säsonger med Timrå.                      
Daniel var med att spelade Timrå upp i elitserien där laget 
spelade i fem säsonger.                                                                                       
Daniel hade nu utvecklats med ett modernt backspel och har 
nu spelat 247 elitseriematcher. Daniel har inte glömt att han 
fick sparken från Brynäs och fick sin revansch när 
Timrå mötte Brynäs. Daniel spelade i stort sett non 
stop i den underhållande matchen. Daniel noterades 
för ett mål och ett pass och hade dessutom ett skott i 
stolpen. Ett mål i den matchen tycktes nog vara extra 
skönt. Daniel ledde Timrå till seger över Brynäs med 
3-2 och blev matchens lirare.                 Enligt Daniel 
så har han Brynäs att tacka för att utvecklingskurvan 
stigit eftersom han fick sparken. Trivdes för övrigt bra i Timrå 
där nu också Mikael Lind spelar, också han ifrån det berömda 
Team 72 i GGIKs pojkår. 

Brynäs IF ville nu ha Daniel tillbaka Daniel till säsongen 2003-
04. Gjorde bra ifrån sig men fick mindre och mindre speltid av 
Leif Bork, som var tränare för Brynäs 2006-07. Daniel bröt 
kontraktet med omedelbar verkan efter 20 matcher i Brynäs. 
Daniel har nu spelat sammanlagt 332 Elitseriematcher för 
Brynäs och Timrå.                              

Daniel flyttade till EC Salzburg i Österrike julen 2006. 
Ingen större förlust tyckte Borg, som menade att Daniel 
var sjunde, åttonde back. Vistelsen i Österrike blev 
emellertid kortvarig. Gjorde bara 11 matcher i Salzburg 
och flyttade samma säsong 2006-07 tillbaka till Sverige och Malmö Red Hawks i 
Elitserien. Efter tre och en halv säsong och 130 matcher för Malmö flyttar nu 
Daniel tillbaka till Gävle. Daniel har nu blivit 37 år och karriären tros vara över 

åtminstone i elitsammanhang. Daniel ville nu hjälpa Valbo HC i div.1. men en envis 
ljumskskada sätter nu stopp för Daniels hockeyspelande och kanske tiden är mogen för en 
tränarkarriär i stället.                               Viss text och bilder hämtad från Elitprospects.com                  20151220 C/L 


