
Lars ”Lillis” Lövblom     
Född:  1963-12-17 i Gävle   Moderklubb: Gävle GIK                                 
Ledare/Tränare:       (Tränare som börjat i Godis) 

Ytterligare en kille från GGIKs 63-lag, som lyckats i stora sammanhang! 
”Lillis”, som han kallas i vardagslag, spelade fotboll i Stjärnserien där  
han f.ö. spelade med Gävlekändisarna Thomas ”Di Leva” Magnusson 
och Peter ”Hedda” Hedlund ägare till Chers. Efter Stjärnserien blev det 
pojklagsspel i Brynäs IF innan ”Lillis” valde GGIKs 63 -lag 1979, där han 
fortfarande är trogen gm att 63-orna träffas vart tredje år. Inriktningen på att bli tränare var 

tydlig när ”Lillis” blev tränare för GGIKs 71-lag i fotboll 1983.  

”Lillis” spelade även med Stjärnserien i hockey men något pojklagsspel blev det inte. Inriktningen på att bli 
tränare gjorde att ”Lillis” hjälpte lagets tränare Leif 
”Råttan” Grylin på träningar och matcher. Det var nog så 
”Lillis” började sin tränarkarriär inom ishockeyn.                             
1983 började ”Lillis” träna Team 70 tillsammans med 
”Råttan”. Det blev många framgångar med laget. Vann tre 
titlar om Distriktsmästerskapet. Laget vann DM de tre sista 
pojkåren och i P16 -finalen 1986 mot Brynäs IF vann Team 
70 komfortabelt med hela 13-2. En annan GGIK profil. 
Jonas Johson virade stora triumfer i den matchen. 

Säsongen 1986-87 var ”Lillis” mogen att ta sig  tränar-
uppdrag i S/G Hockey 83. Tränarkompis ? Naturligtvis 

”Lillis” läromästare ”Råttan”.  De hängde ihop i fyra säsonger och vann DM för B-
Juniorer 1987-88.   Vann mot Brynäs IF i tredje avgörande match med 14-1.   Året 
efter, 1988-89, tränande paret A-juniorerna och där vann S/G-laget också DM-
finalen mot Brynäs IF denna gång med 12-2 i tredje avgörande match.                                     

1989 var det dags för ”Lillis” att träna S/Gs A-lag denna gång med Tord 
Lundström. S/G Hockey bytte nu namn till Team Gävle 
och ”Lillis” tränade laget tillsammans med Göran 
”Flygis” Sjöberg.   1996-97 var det så dags att vara 
assisterande tränar i Brynäs IF Elitlag i två säsonger 
innan Troja-Ljungby värvade ”Lillis” till Division 1 och 

Allsvenskan. Under tiden i Ljungby träffade ”Lillis” sin älskade Lotta.             
För det var så att Lotta också spelade bangolf. ”Lillis” var en hejare på bangolf. Har 
vunnit 2 SM och även ett EM -guld. Hur han kunde kombinera det med att vara 
tränare är en annan historia.    Efter Ljungbyäventyret gästtränare ”Lillis” Skutskär 
och Tierp.      2003 var ”Lillis” tillbaka till GGIK. Blev sportchef efter ”Flygis”, som 
hemvändare. Ägnade mycket tid till ledarutbildningens ”röda tråd” i GGIK samtidigt 
han tränade Team 88 och senare Team 90. Hade också uppdrag inom Gästriklands 
Ishockeyförbund.                                                                                                                 
Från 2006 har ”Lillis” tränat Brynäs IFs J18 Elit i 10 säsonger och känner att han 
”gjort sitt” i Brynäs IF.    2016-17 blir Hudiksvalls HC, som får nyttja ”Lillis” 
kunnande och redaktionen önskar lycka till. 
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