
     Tommy Sandlin     
Född:  1944-03-31 i Gävle           Moderklubb: Gävle GIK                                 
Tränare/Ledare                         Avliden: 2006-12-26  (62 år) 

Tommy Sandlin var en av de mest framgångsrika Svenska 
Ishockeytränarna i sin tid. Tränarkarriären började i Gävle GIK med 

klubbens pojklag och juniorlag födda 1948-49-50.                     
Inte oväntat blev laget Distriktsmästare 1967.  

I sin ungdom verkar Tommy vara helt inne i sina studier.                  
Dels för studier till byggingenjör med jobb hos Jacobsson & Widmark och enligt 
Tommy själv kunde han inte slå i en spik, lite överdrivet förstås.                                    
Och dels för att Tommy lusläste och studerade alla tidningar och utbildningsmateriel 

kring hockeyn i Canada. Arbetskamrat var Börje Nordberg, 
som blev lagledare åt Tommy i GGIKs A-lag.                

Tommys intressen gjorde att han inte var så ofta med oss 
och spelade landhockey på gatan i kvarteret.  Tommys 
karriär, som spelare, var väl lite sådär. Ibland egen träning 
på Isstadion med mycket ”puckande” räckte till en match 
med A-laget, så nog hade Tommy inriktning på att bli 
tränare i sina unga år. 

1968-69 tränade Tommy GGIKs A-lag tillsammans med 
Roffe Andersson. Brynäs IF fick nu upp ögonen för 
talangen och värvade Tommy till säsongen 1969-70. 
Rekordung tränare på elitnivå var det många, som höjde på 

ögonbrynen. Kan det verkligen gå att träna spelare flera år äldre än honom själv. 
Något måste ha gått hem bland spelarna, som ofta har egna synpunkter på hur laget 
skall spela. Det blev sex SM-guld med Brynäs IF så något måste ha fastnat bland 
spelarna.     

Tommy var förbundskapten för Tre Kronor under två 
perioder. Ledde laget till VM-guld 1987 i Wien Österrike. 
För inte bara den prestationen tilldelades Tommy 
Svenska Dagbladets guldmedalj 1987.                                                                                            

Tommys stora framgångar och sitt enorma kunnande, 
gav respekt i hockeysverige. Kallad Hockeyprofessor! 

Han var ibland en skicklig taktiker. Provade nya och olika idéer och filosofier, 
som förändrade ishockeyn. Införde spelsystemet 1-3-1.                                         

Tommy betonade kollektivets 
betydelse i förmågan att ”svetsa” samman laget före 
individuella prestationer. Tommys tänkande spelidé gav 
epitetet ”sossehockey”.                                         

Tommy förde ett Brynäs IF på nedgång till 
SM-final 1995, där man föll i den femte 
avgörande matchen mot HV-71 i sudden 
Death.  Året därpå var Brynäs tvungna att 
kvalspela för att hålla sig kvar i 
Elitserien och då fick inte 
Tommy var med längre. Under 
uppmärksammade former fick 
Tommy stiga åt sidan! Fick 
alltså ”sparken” från Brynäs 
och därmed tog kärleken till 
Brynäs slut.               

Tommy lämnade oss 26 december 2006. 
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