
Göran "Flygis" Sjöberg 
Född: 1960-06-08 i Gävle    Moderklubb: Gävle GIK      Klubbfattning: Vänster    Forward: Center 

Den gänglige. Inte så bra på skridskorna tyckte man p.g.a. 
sin längd. Men ack vad man bedrog sig. ”Flygis” var 
fältherren med härligt spel och målsinne. Det kunde låta till 
sina kedjekompisar ”gå på där du och du där borta så tar 
jag pucken”.  I en match mot Hofors borta i en junior DM-
match, gjorde ”Flygis” 8 mål dessutom i följd säger hel del 
om spelsinnet och sin dominerande roll i ungdomsåren, 
och senare i senior-
karriären. F.ö. första 

matchen i Stålringen.  

Att ”Flygis” haft en dominerande 
roll i pojk och junioråldern i GGIK, 
har vi tidigare berättat. Den rollen, 
visade ”Flygis” även besitta i 
GGIKs a-lag. Debuterade som 
junior säsongen 1976-77 och 
gjorde sex säsonger innan Brynäs 
IF lockade i 1982-83 och 1983-84. 

Borta bra 
men 
hemma är bäst tyckte nog Göran, som var tillbaka i 
moder-klubben GGIK, som nu samarbetande med 
Strömsbro IF i S/G Hockey 83 (Strömsbro IF/ Gävle 
GIK) både i junior och seniorsammanhang.                                                          

Det gick så bra för S/G-laget, som var nära att göra 
Brynäs IF sällskap i högsta serien. S/G var så bra att Brynäs IF drog sig 
för att spela vänskapsmatcher i början av säsongen.                                                       
Att bli konkurrent till Brynäs IF i samma stad, var inte populärt.          
Brynäs organisationen såg till att förmedla kontakter med andra klubbar 
att spelare i S/G önskade ”röra” på sig. På så sätt undanröjde man 
konkurrens i stan och något samarbete var det inte tal om.  Göran var en 
av de spelare, som efter två säsonger i S/G värvades till Västerås IK. 

 



”Myten legenden i Västerås” 
Västerås IK lockade och ”Flygis” blev väldigt populär i klubben innan 
Brynäs lockade och senare Hamar i Norge.  

Slagskott & sargstuds skriver: Vet inte vad som saknas i årets trupp, 
men framför allt saknas nummer 14. Ni som varit med ett tag har hört 
talas om myten legenden Göran ”Flygis” Sjöberg. Genom åren har jag 
sett många spelare passera revy i Gulsvart, men ingen som satt 
sådana djupa spår i mitt hockeyhjärta, som just ”Flygis”. Under hela 

80-talet har Gulsvart kämpat för att ta sig upp i finrummet –ES. När serien väl var färdigspelad 
stod vi där men samma långa näsa. Vi hade en än gång fått stryka på foten.                                  
Vi var helt enkelt inte tillräckligt bra för en plats i Elitserien.  

Tills en dag. En spelare dök upp i truppen. Göran ”Flygis” Sjöberg. Under några minnesvärda 
säsonger var han hjärtat i det lag, som närmade sig Elitserien. Den spelare som personifierade 
denna kamp var just ”Flygis”.  Göran blev tungan på vågen. Han gjorde saker, som bara han 
kunde. Göran var en man, en spelare, som inte visste vad det innebar att ge upp. Åtskilliga 
gånger, när det såg, som mest eländigt ut, när andra spelare åkte runt med gamnacke, klev 
denne spelare in på isen och bara vägra att förlora. Genom ett enda byta kunde han tillföra just 
den energi laget behövde att vända hotande förlust till seger. Genom ett enda byte kunde han 
ge en misströstande publik hoppet tillbaka.                                                                                      
Undertecknad slutar här berättelsen om legenden Göran ”Flygis” Sjöberg.  Det finns så mycket 
fler lovord att skriva om den ”Magic-Man”.  Flygis gjorde sex säsonger i VIK varav två i Elitser. 

Spelarkarriär:    Tränarkarriär: 

1976-1977 Gävle GIK Division 2  1994-1995 Storhamar Norge     Coach   
1977-1978 Gävle GIK Division 2  1995-1996 Brynäs IF Elit   Head Coach   
1978-1979 Gävle GIK Division 2                             1996-1997 Brynäs IF Elit Head Coach 
1979-1980 Gävle GIK Division 2  1997-1998 Brynäs IF Elit Head Coach   
1980-1981 Gävle GIK Division 2  1998-1999 AIK Solna Elit Asst.  Coach 
1981-1982 Gävle GIK Division 1  1999-2000 Västerås IK El Head Coach  
1982-1983 Brynäs IF Elitserien  2003-2004 Brynäs IF J18 Head  Coach 
1983-1984 Brynäs IF Elitserien  2004-2005 Hille/ÅIK Div.1 Head Coach 
1984-1985 S/G Hockey 83 Division 1  2005-2006 HV 71  Elits. Asst.  Coach                            
1985-1986 S/G Hockey 83 Division 1  2006-2007 HV 71  Elits. Asst.  Coach 
1986-1987 Västerås IK Division 1                               2011-2012 Falu IF  Div.1 Head Coach                            
1987-1988 Västerås IK Division 1                               2012-2013 Falu IF  Div.1 Head Coach                            
1988-1989  Västerås IK Elitserien                                                                                                        
1988-1989 Västerås IK   Allsvenskan                            Sista året, som spelare, gjorde ”Flygis” i                                
1989-1990    Västerås IK Elitserien                                Team Gävle innan tränarkarriären började.                            
1990-1991     Västerås IK Elitserien                                Största meriten är väl assist coach med                                 
1991-1992      Team Gävle Division 1                                Per Mårts i HV71 i två säsonger.                                  

Rubrikernas Man!                                                                       
Göran ”Flygis” Sjöberg har alltid varit rubrikernas namn, som spelare och tränare. Många gånger har det 
handlat om sin tuffa stil och humör. Han är, som ex, en av fem spelare genom historien, som dragit på sig 
mer än 30 utv. min. i en match och 1989 polisanmälde Peter Ekroths pappa ”Flygis” efter han slagit sonen 
med klubban i ansiktet. Peter Ekroth var väl inte ”Guds bästa barn” han heller tycker man. ”Flygis” menar 
att Ekroths pappa inte är riktig klar över vad man gör på isen under en match.                                                                              
Som tränare i norska Storhamar, minns vi  slagsmålet med spelaren Östen Olsen i Vålerengen och fick 
lämna laget samma dag..      I Norge verkar man ha förlåtet mig eftersom jag fick ett erbjudande att träna 
ett elitlaget Comet från Halden.  2012 ”Flygis” uppskickad på läktaren, som tränare för Falu IF, i dispyt 
med domare Daniel Winge efter att visat ut Falu-spelare tvivelaktigt.                                                     
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