
Björn ”Biran” Söderberg     
Född:  1959-02-21 i Gävle                Moderklubb: Gävle GIK                                 
Klubbfattning: Vänster                                Position: Målvakt  

”Biran” började i GGIKs 1971.Spelade i Stjärnserien i både fotboll och 
ishockey. På den tiden anmälde ungdomarna lag själva. Fotboll spelades på 
Sätravallen medan ishockey bedrevs på GGIK-banan vid Nynäsgården. 
”Biran” började sin bana, som 12 -åring hos GGIK efter att lockats med av 

en klasskompis, som tyckte att laget hade för dålig ishockeymålvakt. Det var faktiskt så att 
det kunde blivit IK Sätra i Ishockey men stoppades av en ledare i IK Sätra. Denne ledare 
hade nämligen sin son, som målvakt i IK Sätra.  

”Biran” spelade fotboll för GGIK. En skärpt kille med glimten i ögat och 
stort bollsinne. Ett ex. var  regeländring på målvakterna. Utespelare 
kunde nicka bollen ur händerna på målvakten. Och det utnyttjade 
”Biran” med bravur. Flera gånger lyckades han med den s.k. bedriften 
på en överraskad målvakt. ”Biran” har spelat i GGIKs pojklag, juniorlag 
och seniorlag utom 1982 då ”Biran” spelade i IK Sätras A-lag. ”Biran” 
ville tillbaka till moderklubben GGIK men övergången stoppades av IK 
Sätra och ”Biran” blev ettårsfall helt otroligt. Detta trots att man visste 
att ”Biran” satsade helt på ishockeyn. 

Likt fotbollen har ”Biran” varit 
GGIK trogen under hela karriären. 
Från Stjärnserien, pojklagen, 
juniorlag och seniorlaget. 
Genom sammanslagningen med 
Strömsbro IF i S/G Hockey 83 
blev ”Biran” något av en 
nyckelspelare i  S/G.  Biran växte 
alltmer fram, som en målvakt 
man kan lita på i alla väder. Det 
riktigt lyser om honom av 

självförtroende    Matchades därför flitigt av tränare Tord Lundström, 
som tycker att ”Biran” är duktig på att låsa spelet och spelar något av 
en femte back och mycket skärpt  i sitt agerande. Var en av de första 
målvakter, som tordes lämna målområdet att stoppa puckar.  

Biran var ganska lat i sitt sinne men det har ju andra stora målvakter 
visat också. Konditionsträning i S/G hade han ”turen” att missa ibland.  
Erkänner att han inte är en träningsnarkoman. 
Skaffade sig kondition gm. att cykla som 
postiljon. Gjorde sin sista säsong 1987-88 genom 
att bli värvad till Malmö IF.   

 


