
  Samuel Selinder 
Född:  1991-01-30 i Gävle     Moderklubb: Gävle GIK                               
Klubbfattning: Vänster                         Position: Forward/Back
    

Samuel började i GGIKs Hockeyskola, som så många andra, som 
gått vidare till andra klubbar i hockeysverige. Samuel är en lojal 
spelare med sitt lag och jobbar hårt i anfall, som försvar. Får han 
säga det själv är han snäll, ödmjuk, lugn och bra kompis. Det är 
bara att hålla med. Samuel fick sin hockeyutbildning genom GGIKs 
duktiga ledare av Team 91. Det blev TV-pucken 2006 för Samuel 
och 3 matcher och sedan blev det Brynäs IF, som fick nyttja 

Samuels kunnande. 2007-08 blev det 6 matcher med TV-pucken och 12 matcher i Brynäs J18 
och fick även prova på J20 i 5 matcher. 2008-09 var nu Samuel etablerad i J18. Det blev 18 
matcher under försäsongen och J18 Allsvenskan med 14 matcher.                                                  
2010-11 var det J20 Superelit i 40 matcher. Gjorde 12 poäng och bra spel. 

Så hände något i Samuels karriär. Det 
blev flytt till Umeå/ Björklöven 2010-11. 
Någon vidareutbildning i Brynäs var 
inte att tänka på. Det brukar vara så. 
Det vore inte fel, enlig Samuel, att få 
prova på spel i Björklövens A-lag i 
Div.1. Dessutom sadlar Samuel om till 
back. Gör 23 matcher i J20 och får prova på A-
laget i en match.  

Samuel är nu på gång flyttar till Kongsvinger i 
Norge 2011-12. Trivdes inte så bra. Gjorde bara 6 
matcher och flyttade samma säsong till IFK 
Arboga i Div.1. Spelade 25 matcher för klubben 
och gjorde 7 poäng. 

Samuel har haft, som mål, att nå NHL, som alla 
hockeyspelare, men hemlängtan tog över och det 

blev Valbo HC i Div.1 och kval 2012-13. 
Spelade 33 matcher + 5 i kval 13 poäng.   

Tyvärr har nu Samuel lagt skridskorna 
på hyllan. Det finns annat i livet också 
än hockey. 
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