
  Patrik Rönnqvist    
Född:  1984-07-08 i Gävle         Moderklubb: Gävle GIK                                 
Klubbfattning: Vänster                       Position: Forward  

Patrik var bland de bättre spelarna i GGIKs Team 84 -lag. Laget var 
bra utan ha gått till final på Hockeyns dag någon gång under 
pojkåren. Det hade däremot Strömsbro IF, som vunnit fem DM i rad. 
Kanske därför Patrik lämnade GGIK 1997-98 och sökte sig till 
Strömsbro där han fick vara med att få ett DM. Dock ej P16, som gick 

till Hille/ÅIK.  Det blev TV-pucken för Patrik 1999-2000 i åtta matcher och 2 poäng.              

2001 var så dags att representera Brynäs IF i juniorsammanhang. Spelade både i J18 och J20 superelit och 
fick även prova på A-laget i Elitserien i 10 matcher 2002-03.                                                                                   

Patrik blev också uttagen till Tre Kronor U19 och U20 och gjorde 
bra ifrån sig. Förutom matcher i J20 Superelit blev det spel i A-
laget 2003-04 i 43 matcher. Statistiken visar noll i poängskörd så 
det var kanske därför Patrik blev skickad till Mora IK samma 
säsong i tre matcher.                                                

Så var ”Brynässagan” slut!  2004-05 Blev det Almtuna IS för 
Patrik i 44 matcher och 15 poäng. Det gick bra för Patrik, som 
blev värvad till Skellefteå AIK säsongen efter. Började i 
Skellefteås J20 och sedan 40 matcher i A-
laget i Allsvenskan.                                                                                           
Det blev Elitserien för Skellefteå den 
säsongen. Patrik gjorde 10 matcher och 
fyra poäng och bidrog i allra högsta grad 
till att Skellefteå avancerade till Elitserien 
kommande säsong 2006-07.  Efter 
Skellefteå hamnade Patrik i Oskarshamn i 
två säsonger. Mycket speltid och ansvar till skillnad om Patrik 

skulle vara kvar i Skellefteå. Säsongerna i Oskarshamn blev lite upp och ner med sparkad tränare och 
spelare, som kom och gick under säsongen. Patrik lär ändå längta tillbaka till Skellefteå AIK.  Efter 
Oskarshamn gick resan hem. Spelade en match för Strömsbro IF i Division 3.                                                        
Under säsongerna 2011-12 och 2012-13 var Patrik ass coach till Brynäs J18-lag med SM-guld 2012-13.   
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