
    Inge Törnlund   
Född:  1945-08-10 i Gävle        Moderklubb: Gävle GIK                                 
Klubbfattning: Vänster   Position: Centerforward         Pojklandslaget   

Inge ett ”gudabenådat” hockeylöfte i GGIK. Teknisk snabbskjutande 
center men saknade styrka i närkamperna. I sin ungdom var Inge outstanding och 
dominerade stort. I TV-pucken var Inge den stora stjärnan och vi läser i urklippen 
(GGIKs unge hockeytalang Inge Törnlund ritade kors i Nacka Stads idrottshistoria. Då 
slog han nämligen in ett elegant mål från vänsterkanten på den överrumplade 
Södermanlandsmålvakten. Och det inte vilket mål, som helst.                                              
Nacka konstfrusna bana  invigdes med TV-matchen Gästrikland-Södermanland och Inge 
blev alltså premiärskytt.)  Gästrikland hade jämnare lag än förra året.                                                     
Där fanns visserligen inte Håkan Wickberg eller Drobdy Zetterberg. Men en spelare, som 
Inge Törnlund står de båda stjärnorna inte långt efter. Gästrikland vann med 2-0.  

Som 15-åring gjorde Inge debut i GGIKs A-lag 1961-62.   Inge 
gjorde bra ifrån sig efter lyckade inhopp  mot Mårgårdshammar. 
Tveksamheter rådde däremot om att släppa fram och matcha en 
så ung talang mot just Leksands IF.  Men så skedde och det gick 
utomordentligt bra för Inge i matchen.  

Vid ett senare tillfälle mot just Leksand råkade Inge ut för Åke 
Lassas ”bröstvärmare”, som idag skulle rendera flera matchers 

avstängning. Inge var inte sig riktigt likt efter ”tacklingen” även om han gjorde 
bra matcher framöver och ofta fanns med i målprotokollet.                                                
Inge var med i GGIK-laget, som spelade sig ur Division 1 1964. Inge gjorde då 
sorti i GGIK och flyttade, som 21-åring till Teg i Umeå. Inge spelade flera år i Teg även om en ”utflykt” 

till Malmö säsongen 1970-71 kändes lite märkligt.             

Inge var med i laget där GGIK vann en match i Junior-
DM 1963-64 mot Brynäs IF med hela 7-1.                         
Inge gjorde fyra mål.                                                        
Ledande namn i Brynäs var i dag kända namn som, 
Stefan ”Lillprosten ”Karlsson,  Ove Söderlund och 
Christer Carlsson, hockeydomaren ni vet 

            Boendeort för Inge är i dag Håknäs utanför Umeå 
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