
        Henrik Thegel 
Född:  1990-01-04 i Stockholm     Moderklubb: Gävle GIK                               
Klubbfattning: Höger                          Position: Forward 

Henrik började i GGIKs hockeyskola i unga år och vidare till seriespel i Team 90. 
Var tongivande i laget med sin teknik och spelskicklighet. Levererade utmärkta 
passningar till lagkamraterna, så bra att det knappast gick att missa målet på. 

Henrik är en sniper med eminent skott. Alltså en skicklig målskytt som hade straffar, som 
sin specialitet.  Henrik gick även han till Brynäs IF genom TV-pucken.  
 
Henrik betraktades, som en stor talang under J20-tiden i Brynäs. Säsongen 2007-08 slog Henrik  
igenom på allvar. 40 matcher i J20 Superelit med 28 poäng är bra. Henrik blev uttagen i Tre Kronor 
U18 och gjorde 15 matcher totalt med 8 poäng, samma säsong.  
Säsongen 2008-09 var ändå bättre i poängsammanhang. På 37 matcher i J20 Superelit gjorde Henrik 
62 poäng. Något av ett rekord i juniorsammanhang.  
 
Den här talangen borde väl gå hem bland de styrande i A-laget i Brynäs IF. Nej inte! Henrik blev placerad 
I IK Oskarshamn. Gjorde 6 matcher i slutet av säsongen samtidigt uttagen i Tre Kronor U19 och U20. 
2009-10 blev det Sundsvall för Henrik och 50 matcher och 21 poäng. Säsongen efter 2010-11 blev det 
Tingsryd AIF J20 och sedan A-laget i Allsvenskan med 43 matcher och 7 poäng. 
 
Det är många lag, som Henrik representerat under till nutid. Tillbaka till Olofström 2010-11. 
2011-12 Asplöven i Div.1 och 36 matcher. Sedan Skövde 2012-13 och 2013-14. Vita Hästen halva 2013-14   
och 2014-15. Senaste säsongen 2015-16 spelar Henrik för anrika Södertälje SK i Div.1. Gjort 36 matcher 
och hela 36 poäng. SSK och Västervik hamnade på samma poäng i toppen på kvalserien och Henrik 
gjorde 12 matcher och 13 poäng. Södertälje är nu klar för Allsvenskan 2016-17. Det har gått bra för Henrik  
i SSK. Hoppas Henrik finner ro och Allsvenskan blir en ny utmaning. Lycka till! 
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