
Viktor ”Halla” Hallström 
Född:  1992-04-17 i Gävle    Moderklubb: Gävle GIK                                 
Klubbfattning: Vänster         Position: Center Forward       

Viktor är en duktig lagspelare, som center i anfall och försvar. Så duktig 
att ”Halla”, som han kallas, fått spela de flesta matcherna i GGIKs duktiga 
Team 91 vilket alltså är en åldersgrupp äldre än vad han själv är. 

I motsats till många andra blev det inte Brynäs IF för Viktor. Viktor ville utvecklas 
på sitt sätt och det blev Valbo HCs J18 lag i stället 2007-08 och 2008-09 för att 
2009-10 komma tillbaka till GGIK, som nu samarbetade med Hille/Åbyggeby i Team 

Gävles A-lag i Div. 2. Halla gjorde 19 matcher och hela 15 poäng.  2010-11 spelade Halla för A-
laget i 27 matcher och gjorde 34 poäng. Fortfarande junior! 

Genom ett samarbetsavtal mellan Team Gävle och Tierp 
HK säsongen 2011-12 skulle spelare få gå mellan 
klubbarna. Det slutade med att Team Gävle barskrapades 
på spelare, så man fick fylla på med juniorer.  Det blev 30 
matcher för Tierp i Div.1 men ”bara” 9 poäng på kontot.  

Det blev en resa tillbaka till Team Gävle samma säsong 
med 5 matcher för att senare, alltså 2011-12, prova lyckan i 
Valbo HCs J20 Elit. På de kvarvarande 6 matcherna av 
säsongen gjorde Halla hela 12 poäng.                                  
Nu var Halla, poängmaskinen tillbaka! Fick även prova på 
Valbos A-lag i tre matcher och 4 poäng.  

Säsongen 2012-13 är nu Viktor senior och permanent i 
Valbos A-lag. 38 matcher och 18 poäng.  2013-14 provade 
Halla lyckan i Falu IF i Div.1 i 32 matcher och 3 poäng. 

Viktor vänder ”hem” till Valbo HC igen och Div.2 säsongen 2014-15 och nu har 
poängskörden ökat igen. ”Borta bra men hemma bäst” är uttrycket, som verkar 
stämma in på Halla. Den skridskostarke backen med målsinne gjorde 26 matcher 
och hela 22 poäng. Förra säsongen 2015-16 blev det 18 matcher och 11 poäng. 
Troligen sitter Hallas poängsinne i även i fortsättningen!                                        
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