
Felix Eriksson 
Född:  1992-01-08 i Gävle   Moderklubb: IK Sätra/GGIK                                 
Klubbfattning: Vänster                Position: Center Forward       

Felix Eriksson kom till GGIK 2004-05 från IK Sätra. GGIK hade tagit DM 
året innan, så varför inte. Felix siktar högt i sin karriär så efter 3 säsonger 
i GGIK blev det Brynäs IF 2007-08. 

2007-08 blev Felix också uttagen till TV-pucken, ett år tidigare och därmed 
en säker plats i Brynäs U16 -lag. Felix gjorde 8 matcher och 7 poäng i TV-
pucken och 8 matcher i U16 med hela 17 poäng, vilket var beundransvärt. Det gick 

bra för Felix, som även fick ”prova på” i Brynäs J18-Allsvenskan i 7 matcher. Som grädde på 
en fin säsong blev Felix uttagen till Tre Kronors U16 -lag. Gjorde 11 matcher hela 11 poäng. 

2008-09 hade Felix ”riktiga” åldern inne för TV-pucken och 5 matcher. Gjorde 17 matcher för 
J18 Elit och hela 12 poäng. J18 Allsvenskan i 14 matcher och 10 poäng. Provade på J20 i tre 
matcher. Blev även denna säsong uttagen till Tre Kronor U17 i tre matcher.  

Säsongen 2009-10 spelade Felix huvudsakligen i J20 
Superelit i 37 matcher och 12 poäng och han även 
med att vinna en SM guld medalj för Brynäs J18.                                  
2010-11 var nu Felix etablerad i Brynäs J20 med 36 
matcher och 13 poäng. I A-lagsdebuten i Brynäs A-
lag i Elitserien, satt Felix på bänken i en match.    

Liksom förra säsongen blev 2011-12 bra.                  
43 matcher i J20 Superelit och det blev 20 poäng.                   
Felix fick inte en andra chans i Brynäs A-lag.   

Säsongen 2012-13 är Felix senior och väljer Valbo 
HC i Div.1. Poängskörden var strålande. 26 poäng på 
33 matcher.  Ett gästspel i Hudiksvalls HC hans 
också med i 7 matcher under säsongen.                                                 

Det gick så bra så spel i Lindlövens IF var lockande 
2014-15. 36 matcher gjorde Felix för att säsongen 
2015-16 åter vara i Valbo HC men nu i Div.2.               
16 matcher och 15 poäng blev facit.  
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