
 Mikael Johansson     
         Född:  1977-01-14 i Gävle       Moderklubb: Gävle GIK                    
Klubbfattning: Vänster     Position: Centerforward        Numera Sportchef  

 
Micke den stora talangen inom ishockeyn i Gästrikland i sin åldersgrupp. 
Fin skridskoåkning och klubbteknik gjorde att Mickes framfart syntes i 
målprotokollet. Micke var frän i sin spelstil och ibland i bryskaste laget 
vilket renderade Micke besök i utvisningsbåset.                                             
 
Micke var bra i fotboll också. Valde Gefle IF och därmed kunde Micke inte 
kombinera fotboll och ishockey. Micke valde ishockeyn i ett tidigt skede för GGIK.           
Annars hade Micke  behövt prova på båda sporterna för att slutligen göra ett val.  
 

Med sin talang inom ishockeyn passade det bra att Micke fick spela efter sina 
egna förutsättningar d.v.s. en passande åldersgrupp för honom. Att spela med 
brorsan Jörgen i Team 74 var inte att tänka på. Däremot passade det bättre att 
spela i Team 75 där han klarade sig bra i konkurrensen trots att han var relativt 
liten till växten med sina två år äldre med och motspelare.                                   
 
Micke gjorde även ett antal matcher i sitt tillhörighetslag Team 77.   I yngre år 
när Micke spelade med 77-laget var han dominerande. Vi minns matchen i U12 
mot Brynäs IF där Micke körde igenom Brynäslaget och gjorde 4 mål i match, 
som GGIK vann med 5-3. Micke gjorde ett slagskott från blå, som gick direkt i 
mål. Det var inte många 12-åringar, som kunde skjuta med en sådan kraft. 
Tyvärr fick  Micke lite för mycket stjärn-status i 77-laget, vilket Micke kanske inte kunde hantera på rätt sätt, 
så tillhörigheten till Team 75 passade Micke mycket bättre.                                                                                    
Hade klubben haft ett lag födda 1976 hade det nog varit det bästa, för honom.                                                                 
( I brist på spelare slogs laget ihop med Strömsbro IF på gott och ont.)    
 
Micke spelade med GGIKs U-16 lag och är en av de få idag, som spelat med TV-pucken, som GGIK:are. 
Idag är TV-pucken Brynäs IF enligt Gästrikemodellen. 

Säsongen 1994-95 spelade Micke i Brynäs IF J18 och J20 Superelit 
säsongerna 1995-96 och 1996-97.  Som så många andra spelare i 
Brynäs IF fick Micke flytta på sig och ända ned till Gislaved och Div. 2.             
Det gick bra för Micke. Gjorde hela 27 poäng under säsongen men hur 
skulle det vara att spela i Div.1.?                                                                   
Således blev det Olofström i två säsonger med många poäng. 
 
När vi skriver 2016 har Micke, representerat åtta klubbar på sitt 
”strövtåg” söderut men gjorde ett uppspel i norr för Piteå och 
hamnade på hemmaplan i Hille/ÅIK för att samma säsong dra norrut 
igen till Asplöven. 
2011 t.o.m. 2016 när detta skrivs, verkar Micke fått lugn och ro i 
hopslagningsklubben Kallinge-Ronneby, som sportchef och har även  
figurerat i tidningen Sydöstran med sin Hockeyspalt.                               
Från den lilla parveln med den goda blicken och till sportchef är stort. 
Med sitt numera stora hockeykunnande och erfarenhet får klubben 
säkert många tips i lagets utveckling.  
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