
Johachim Rohdin 
Född: 1991-10-03 i Gävle    Moderklubb: Gävle GIK      Klubba: Höger   Pos: C Forward 

Jocke Rohdin har gått den s.k. långa vägen, från 
GGIKs framgångsrika pojklag Team 91.                         
Jämngammal med Calle Järnkrok har de följts åt 
genom pojkåren i Gävle GIK. Som barndomskamrater 
var Jocke och Calle flitiga besökare på gamla 
Isstadion på Nynäs där man tränade skridskoåkning 
med glidsvängar långt in på nätterna utan belysning 
och när andra gått hem. Ibland blev det någon puck-
smäll i sargen till grannarnas förtret. Båda spelade 
även fotboll i GGIK, men det blev ishockeyn, som 
blev första val.                                                                   
Som sextonåring gick Jocke till Brynäs juniorerna 
och fick prova på spel i J18 i Allsvenskan och J18 
Super Elit. Fick även spela en match med J20 2008.                                            
2009-10 gjorde Jocke debut 

i Elitserien för Brynäs med sex matcher och fick 
även det året representera Tre Kronor U19 och 
U20 med tre matcher vardera.                                                   

Det gick bra för 
Jocke som fick 
spela en avgör-
ande roll i första 
finalmatchen 
mot Skellefteå i 
SM-slutspelet 2011. Inför storpublik slog Jocke till och 
presenterade sig med två fräcka mål, som betydde avgörande 
3-0 och 5-1 i andra respektive tredje perioden. Ruggigt kul att 
få göra två mål i en final menar Jocke. Särskilt på en annan 
Jocke i Skellefteåmålet med Eriksson i efternamn. Båda har 
tränat och spelat tillsammans i både GGIK och Brynäs.                                      
 
Men trots slutspelssuccén har Jocke nu tvingats lämna 
Brynäs. Det blev Timrå IK, som fick dra nytta av Jocke i 53 
matcher i Elitserien och sju i kvalserien innan Jocke bröt 
kontraktet och flyttade till Linköpings HC säsongen 2013-14.                              
 

Efter en säsong i Linköping bröt, den här 
gången klubben avtalet och det blev adress 
Färjestads BK.  Jocke blev utlånad till Malmö 

under säsongen och fick nu 
lämna Färjestad, som det sas, 
till förmån för egna juniorer.                                                                                        
När detta skrivs spelar Jocke i 
nyuppflyttade Karlskrona i 

Elitserien och vi får hoppas Jocke får lugn i sitt 
hockeyspelande. Är ju bara 25 år och har 
mycket kvar i sin karriär om han hamnar i en 
klubb, som ger honom förtroende. 
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