
Joacim ”Jocke” Eriksson 
Född:  1990-04-09 i Hedesunda   Moderklubb: Hedesunda IF                                 
Klubbfattning: Höger         Position: Målvakt       

Jocke gjorde sin tidiga ungdomstid i Hedesunda. Det var inte populärt när 
Jocke gick till GGIK hösten 2005. Utveckling var Jockes ledord. Så här 2016 
har hans filosofi besannats. Rutinerad och etablerad med sitt spel i 
elitserien och tiden i utlandet. Det blev bara en säsong, men lärorik, sådan i 
GGIK. Spela i J20 var lockande, så Valbo HC fick nyttja Jocke med 18 matcher och fick 

även prova på A-laget i Div.1 med en match. Det blev även spel i Tre Kronor U17 under 2006-07. 

2007-08 Spelade Jocke i Brynäs. Det blev 24 matcher i J20 och J18 samt blev utlånad till Valbo 
HC i två matcher. Som nybliven ”Brynäsare” fick Jocke följa med Tre Kronor till U18 VM och 
blev mästare utan att vakta målet.  2008-09 var Jocke med och tog SM till Brynäs J20.                 
Spel i Tre Kronor U19 och U20. Blev draftad av Philadelphia Flyers i 7 rundan nr: 196, år 2008. 

Som nybliven JSM vinnare och små utsikter för spel i A-laget, valde Jocke efter två år i Brynäs, 
att lämna klubben för Leksands IF i Allsvenskan 2009-10. Gjorde bra ifrån sig i 38 matcher och 
2 matcher för Tre Kronor U20.                                                                                                               
Nu var det dags att flytta på sig igen. Skellefteå AIK i Elitserien blev nästa anhalt 2010-11. Det 
blev 17 matcher och 2011-12 hade Jocke tagit över, som förste målvakt i Skellefteå. Spelade i 
33 matcher och hann även med spel i Tre Kronor i två matcher. 

Den 15 juni 2013 skrev Jocke på för NHL -klubben 
Vancouver Canucks ett s.k. entry level kontrakt. 
Spelade så i farmarklubben Utica Comets i AHL i 
hela 52 matcher första säsongen. Jocke är nu på 
väg tillbaka i Europa och spelar  2015-16 för 
Dinamo Riga i KHL.  Jocke har nu gjort sin första 
säsong med laget och där Dinamo spelade mot 
fjolårsfinalisterna Ak Bars gjorde Jocke en stormatch. 
Stoppade hela 30 skott av 31 i matchen där Riga vann 3-1. 
Rykten gör att Jocke är på väg till Sverige igen.                       
Ger Jocke Brynäs en chans tro! 
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