
Oliver Lindholm 
Född: 1992-04-20 i Gävle                Moderklubb: Gävle GIK  
Position: V. Forward  Klubba: Vänster                                                             

Oliver är mycket bra skridskoåkare, och i likhet med sin far Mikael är han en 
hårt jobbande forward med målet i sikte. Jobbar kopiöst hårt och rör sig i 
hetluften hela tiden. Oliver började även han i GGIKs ungdomsverksamhet 

och det visade sig senare i pojklagen att han var en ovärderlig och hårt kämpande 
lagspelare. Attityden ligger i generna i familjen Lindholm även om brorsan Elias 
gått längre i sin karriär. Trots sitt kunnande har Oliver kommit lite i skymundan. 
Oliver hamnade i Brynäs U16 och fick spela om SM. och TV-pucken 2007-08.  

Oliver har spelat i alla Brynäslagen men aldrig fått chansen i 
A-laget. 2009-10 var väl bästa säsongen för Oliver i J18. 
Många poäng och fick smaka på J20 med 6 matcher.                  
Spelet i J20 gick heller inte av för hackor. Många poäng och 
avslutsåret, som junior gjorde, Oliver hela 22 poäng.  

2012-13 blev det nu Valbo HC i division 1, som fick ta del av 
Olivers kunnande under halva säsongen. Det blev 
nämligen en resa till andra sidan av Atlanten för 
spel i Rochester Stars och juniorligan.  Oliver fick 
därmed vara junior ett år till.                                  
Kan det ha varit ”farsan”, som fixade det hela?                       
Det blev mer tacklingar och snabbare spel, efter-
som det var mindre rink, vilket passade Oliver rätt.  

Oliver vill gärna tackla och det skall hända saker 
kring honom.                                                           
Oliver flyttade hem till Sverige och 
Kallinge/Ronneby, som hade fått nys på flytten. 
Gjorde många matcher i Kallinge men poängen 
uteblev.                                                                    
Nu blev det Helsingborgs HC 2013-14, även den 
föreningen i division 1. Acklimatiseringsfråga  förra säsongen kanske. Denna 
säsong verkar Oliver vara på hugget. Har gjort 21 poäng hittills av en säsong, 
som inte är slut än.   Viss text och bilder hämtad från elitprospects.com                                                                                                         
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