
Simon Löf      
Född:  1991-03-13 i Gävle   Moderklubb: IK Huge/GGIK                                 
Klubbfattning: Höger                Position: Höger Back  

Simon kom till GGIK 2003 från IK Huge. Gjorde 3 säsonger i klubben och 
har utvecklats oerhört under GGIKs ledare. Men för att komma med i TV-
pucken lämnade Simon GGIK, som 16-åring och skrev på för Brynäs IF.  

Det blev 8 matcher för Gästrikland i TV-pucken. Gick direkt in i Brynäs 
J18 lag med 12 matcher. Det gick bra för Simon, som anlitades även av Tre Kronor U16 

i 10 matcher.  2007-08 blev det TV-pucken igen med 10 matcher och nu gjorde Simon 11 poäng.        
Det blev också spel i Brynäs J20 det året, med 18 matcher förutom spelet i J18.                            
Säsongen 2008-09 fick Simon göra Elitseriedebut i Brynäs IF med en match. Simon har under 
säsongen spelat i Brynäs J18 och J20 Superelit med sammanlagt 29 matcher och gjorde 7 matcher 
i Tre Kronors U17-lag.                                                                                                                               
Trots 55 matcher i Elitserien för Brynäs, 4 i J20 samt 10 matcher för Tre Kronor U19 under 
säsongen 2009-10, uteblev mål och poänggörandet, som Brynäs IF kräver och blev då utlånad till 
Mora under säsongen 2010-11. Gjorde 36 matcher för Mora plus 10 matcher i kvalserien till 
elitserien. Var tillbaka till Brynäs säsongen efter med 39 matcher och 14 poäng.                                     
Som defensiv back har Simon spelat för Tre Kronor i U16, U17, U18, U19 och U20 och gjort det bra. 

Nu börjar tydligen Brynäs IF tröttna på Simons 
uteblivna poängskörd. Blev placerad i Almtuna IS 
under säsongen 2013-14. Kanske förståelsen 
saknas att bygga ett försvar med talangen Simon. 
Brynäs IF klagar nu på att, eftersom Simon gjorde 
158 elitseriematcher med endast, som man uttrycker 
sig, 11 poäng. Brynäs ser ingen framtid i Simon.        
En ”skuggspelare” som sällan syns på isen tycker 
man. 

Brynäs IF ”dumpar” Simon, som väljer gamla anrika 
Södertälje SK. Det topptippade laget rasade ur 
allsvenskan och ner i Div.1. Det var lite kaosartat i 
klubben och Simon trivdes inte. Det blev ändå 29 
matcher i allsvenskan och 10 matcher i kval för att 
hålla sig kvar. 

Vita Hästen i Norrköping hörde nu av sig till 
säsongen 2015-16. Sportchef för Hästen är gamle 
BIF-bekantingen Czarnecki, som Simon känner väl 
sen Brynästiden, värvade Simon, som sjätte back. 
Simon är en allround-back. En högerfattad sådan, 
som kan ta den roll, som behövs i Vita Hästen. 
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