
         Jonas Stark                              
1972-04-27 i Gävle  Moderklubb: Gävle GIK                                                     

Jonas Stark den svårforcerade ishockeybacken i GGIK och senare S/G 
Hockeys juniorer tycktes gå mot en strålande framtid, som hockey-
spelare. Jonas var lika bra, som fotbollsspelare så viss tveksamhet 
rådde, vad han skull välja. Dåtidens 16-åringar kunde spela i både och. 
Jonas är född 1972 och spelade med det berömda Team 72, som vann 
det mesta både i fotboll o ishockey. Jonas valde fotbollen.                

Ekonomiskt var det en fördel att välja fotbollen i Gefle IF.  

1998 lämnar Jonas Gefle IF för spel i Hammarby säsongen 1999.  
Jonas spel i Hammarby sågs trög och kantig ut i början, men undan 
för undan tog han över taktpinnen och blev en stor försvarsklippa från 
sin mittbacksposition. Alla minns hur Jonas kastade sig handlöst i 
straffområdet, med fara för egen nackskada. Gjorde mål i matchen mot 
Örgryte, som betydde vägen mot Hammarbys första historiska SM-
guld 2001.                                                                                                                                             

Den 13 mars 2004 blev Jonas utlånad av Hammarby till BK Frem i Köpenhamn.  
Gjorde ingen större succé så att BK Frem avbröt kontakten den 25 maj 2004.        
Det blev då Västerås SK  i Superettan sommaren 2004 istället. 

2006 förlänger Jonas kontraktet med VSK till 2008 och man 
är verkligen glad att få nyttja Jonas tjänster, som den stabil 
mittback han är. 

Jonas har blivit 36 år och tycker det är dags att sluta. Efter 
fyra år i Västerås, lämnar Jonas klubben 2008. Kontraktet 
går ut och Jonas studerar sista året på lärarhögskolan i 
Västerås och en civil karriär väntar. Jonas har erbjudits en 
ledarroll i organisationen.                                                              

Ser Jonas tillbaka, var det roliga och framgångsrika säsonger i VSK 
och Superettan. Besvikelsen var stor när VSK åkte ner till Division 1.            
Jonas har nu flyttat hem och är ledare för P13 i Hille IF 
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