
Mikael ”Häsen”Lindholm 
Född: 1964-12-19 i Gävle    Moderklubb: Gävle GIK      Klubba: Vänster   Pos: C Forward 

Hedesundagrabben, som det syntes tidigt om, att han ville 
bli ishockeyspelare. Visserligen ”fuskade” ”Häsen” i 
fotboll också i unga år, men skjutande med puck och 
klubba mot ladugårdsdörren hemma sommartid förstod 
man att ishockeyn var den sport han ville ägna sig åt 
framöver, även om det fanns ett visst travintresse också 
inom familjen.                      
Träningsentusiasm tog sig stora 
intryck när han cyklade från 
Hedesunda till Hemlingby och tränade 
med GGIKs A-lag. Först i spåret, som 

vanligt och sen cykla de dryga tre milen tillbaka till 
hemmet i Hedesunda. ”Häsen” var ett år yngre än 
lagkamraterna i Team 63 men var 
en bland de tongivande i laget 
med sin energi. ”Häsen” spelade 
pojk och juniorhockey i moder-
klubben GGIK genom åren och 
blev därmed inte uttagen att spela 
i Junior–VM eftersom man tog ut 
enbart elitspelare även om han gladligen skull platsa. Däremot var han med 
och tog EM-guld 1982.                                                 

Bästa minnet, berättar ”Häsen”, var matchen mot Tjeckien med 3-2 målet på 
självaste Dominik Hasek och man förstod vi kunde vinna matchen, säger ”Häsen”. Tomas 
Sandström, Uffe Samuelsson, Mats Kilström var spelare, som var med och många från det 
laget blev elitserie- och NHL spelare.                                                                                                                              
”Häsen” ville hjälpa S/G Hockey 83 istället, som var nära att gå upp i Elitserien.                     
Övergång till Brynäs var därmed inte aktuell, även om dom kallade.  

”Häsen spelade sex säsonger i GGIK/SG Hockey och Division 1 och tog steget över till Brynäs 
säsongen 1986-87 och gjorde därmed debut i Elitserien. Genom en bra turnering med 

Vikingarna blev ”Häsen” upptäckt och draftad i 12:e rundan av Los 
Angeles Kings 1987.            Brynäs ville ha betalt av Los Angeles 
Kings för ”Häsen” och fick inte åka till Los Angeles. ”Häsen” hade 

inget kontrakt med Brynäs, varför han valde att ”åka över” som 
Bosman fall, till säsongen 1989-90. 

”Häsen” blev inte imponerad av 
träningen. Mycket kanske för att 
Kings hade sitt första träningsläger 
och ”Häsen” vältränad, som vanligt. 
Självförtroendet steg med 
framgångarna. Gjorde 18 matcher 
ihop med självaste Gretzky innan det 
blev farmarlaget New Haven i AHL för 

mer istid, som det hette. Till säsongen 1991-92 kom ”Häsen” hem till 
Gävle och Brynäs.   



Blev värvad av tidigare klubbkompisen i GGIK Nicklas Wikegård nu tränare i 
Bodens BK i Division 1 och fick också kvala till Elitserien.                                                
Luleå HC fick upp ögonen för ”Häsen” inför säsongen 1995-96.  Hade två fina år 
med Luleå där ”Häsen” också blev Svensk Mästare 1996.                                                                                     

Säsongen 1997-98 spelade ”Häsen” i tyska ligan DEL i högsta ligan för Hannover 
Skorpions innan det bar hem över och då till Malmö Redhawks i Elitserien.                                                  
Tränare för laget inte obekante Niklas Wikegård. ”Häsen” avslutade sin aktiva 
hockeykarriär med att hjälpa Timrå IK kvar i Elitserien 2000-01.                                                                                  

Med den erfarenheten inom ishockeyn skulle nog ”Häsen” kunna bli elittränare! 
Satsade istället på att hjälpa moderklubben GGIK, som tränare och ledare för J18 
laget och naturligtvis sina söner Oliver och Elias lag.       

”Häsen” månadens junior 1982 

      ”Häsen” o Gretzky i Los Angeles Kings 
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