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Han är bara 19 år men har redan fått 
två stora drömmar uppfyllda. Den första 
var att få spela med Frölundas a-lag, vil-
ket han fick chansen till redan som sjut-
tonåring. Den andra drömmen var att bli 
draftad av Detroit Red Wings och den blev 
sann förra året.

– Jag hade tur att det var Detroit som 
plockade mig, det är mitt andra favoritlag 
(förutom Frölunda), med alla svenskar, 
säger Christoffer Ehn.

Men det är ännu ett tag kvar innan 
den unge Frölundabacken tar klivet över 
Atlanten.

– Det är klart att jag vill dit så fort som 
möjligt men samtidigt måste man vara 
redo. Och de måste tycka att jag är till-
räckligt bra för att få komma över. Nu 
handlar det dessutom mycket om att jag 
själv ska vara redo och det är jag inte rik-
tigt i nuläget.

Hann med en säsong i Skövde
Christoffer Ehn bodde i Lidköping under 
sina unga år och började skriva sin hock-
eyhistoria i Skara IK. Där spelade han 
tills han gick i nionde klass. Innan han 
började på hockeygymnasium i Göte-
borg hann han dessutom med en säsong i 
Skövde IK. Och tiden i Skaraborg är något 

Christoffer Ehn minns med värme.
– Jag kan inte tänka mig en bättre upp-

växt. Vi lade mycket tid på att spela land-
hockey och springa omkring i grannar-
nas trädgårdar. Det är inte som att växa 
upp i innerstaden i Göteborg. Jag sticker 
fortfarande hem så ofta jag får chansen, 
berättar Christoffer Ehn.

Även på det sportsliga planet har Chris-
toffer Ehn mycket att tacka Skaraborgs-
klubbarna för. Det var där allting började 
och han har lärt sig mycket av den tiden.

– De ungdomstränare jag hade var rik-
tigt bra och jag lärde mig massor av dem, 
som jag fortfarande har med mig i dag. Så 
egentligen har jag bara fortsatt att göra 
det som jag lärde mig från början. 

Han poängterar att mentaliteten i en 
liten klubb kan vara annorlunda än i en 
stor.

”Tävlade om varandras platser”
– Man tar hand om varandra på ett annat 

sätt. Det tror jag har varit en bra utbild-
ning till att bli en bra lagkompis. Speciellt 
när jag kom till gymnasiet, där var det en 
annan typ av stämning. Det är bra att jag 
fått lite av båda delarna, säger Christoffer 
Ehn och fortsätter:

– När man var på isen i gymnasiet var 
man inte kompisar, där tävlade man om 
varandras platser i stället. Sedan var det 
jättebra utanför isen, men det var stor 
skillnad mot vad jag var van vid hemi-
från.

• Har du något starkt minne från tiden i 
Skövde IK?
– När vi spelade i J18 Elit (högsta 

serien) och inte hade någon bra säsong. 
Vi hamnade i kvalserien och lyckades 
hålla oss kvar. Det är det bästa minnet jag 
har. Det var egentligen första gången jag 
sattes på prov ordentligt. Det var första 
gången det kändes på riktigt.

Efter en kort tid tillbaka i Frölunda 
förra veckan är Christoffer Ehn åter utlå-
nad till BIK Karlskoga.

Ovissheten att när som helst bli skickad 
fram och tillbaka är jobbig, men han är 
ödmjuk inför att det är så verkligheten 
ser ut för en elitidrottare.

Och han är väldigt fokuserad på uppgif-
ten att bli en ordinarie pjäs i Frölundas 
a-lag.

– Det är bara att ta den här möjligheten 
som jag har fått och försöka göra det så 
bra jag kan, säger Christoffer Ehn.

 KAJSA KALMÉUS

Om allt går som han vill bor Christoffer Ehn i Nordamerika inom några år. 
Och Göteborg är stället han mellanlandat på. Men det var i Skara allting 
började.

– Det var där jag började tycka att hockey var kul, säger Christoffer Ehn.

Frölundatalangens karriär började i Skara
     P˚ VÆG MOT NYA M˚L

Jag kan inte 
tänka mig en 
bättre uppväxt

EHN GO KILLE. 19-årige Christoffer 
Ehns karriär har bara börjat. Han tillhör 
SHL-suveränen (för nu) Frölunda Indi-

LEDIG OCH AKTIV:
Visst är det skönt att bara 
sitta och slappa en liten 
stund, men när du får lite 
”spring i benen”  ska du tit-
ta in på vår webb för att få 
information, inspiriation och 
tips om allt du kan göra i 
fantastiska Karlsborg.

Vi har så mycket mer 
att visa och berätta om 
fantastiska Karlsborg! 

Nyfi ken? Intresserad?

Titta in, ta kontakt:
karlsborg.se
facebook.com
/karlsborgskommun

facebook.com
/karlsborgsturistbyra

instagram
#guldplatskarlsborg

AXPLOCK UR HÖSTENS/VINTERNS KALENDER:
ELDFEST I NOVEMBER - Vi hälsar hösten och vintern med en ljus-

sprakande eldfest på Rödesunds torg!

SKYLTSÖNDAG - i månadsskiftet nov/dec går startskottet för jul-

handeln i Karlsborg! Marknad, lotterier och extraöppet i butikerna.

JULSTÄMNING PÅ FÄSTNINGEN I DECEMBER - vill du jobba upp 

en äkta julstämning ska du besöka denna genuina marknad på 

Karlsborgs fästning. Förutom äkta hantverk, mat och bakverk från 

lokala leverantörer kan du också njuta av stämningsfull underhåll-

ning och gott fi ka!

GULDLÄGE I CENTRALA KARLSBORG:
Nya lägenheter på Strömmen
PLANERAD INFLYTTNING: våren 2017
INTRESSEANMÄLAN: 
0505-173 70, www.karlsborgsbostader.se

Infocenter 
Storgatan 65
info@karlsborg.se
0505-173 50

Karlsborgbostäder har ett brett 

utbud av lägenheter. Men vi vill 

mer och ger nu fl er chansen 

att leva och bo i fantastiska 

Karlsborg. Därför bygger vi 

nytt. Med guldläge i centrala 

Karlsborg står vår nya fastighet 

redo för 16 hyresgäster och 

hösten 2015 börjar vi bygga 

ytterligare cirka 50 lägenheter 

på Strömmen, vid Rödesund 

med osannolikt fi nt läge vid 

Vättern och kanalen.

Karlsborg
Guldplatsen vid Vättern

VI BYGGER NYTT!

Din Bostad
SKÖVDE:

Tel 0500-47 88 50
FALKÖPING:

Tel 0515-72 14 80
www.balder.se

Lediga lokaler
 på 

www.balder.se

FALKÖPING •  MARIESTAD •  SKARA •  SKÖVDE

Din lokal
hittar du
hos oss! 
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ANTON STRÅLMAN
H Född: 1 augusti 1986 i Tibro  H Ungdomsklubb: Tibro IK
H Karriär: Spelade i Skövde IK till och med säsongen 04/05. 
Därefter spelade han i SHL med Timrå säsongerna 05/06 och 
06/07. Draftades av Toronto Maple Leafs i sjunde rundan år 
2005. Har gjort två säsonger med Toronto (2007-2009), två 
säsonger med Columbus (2009-2011) och tre säsonger med 
New York Rangers (2011-2014). Spelade säsongen 14/15 med 
Tampa Bay Lightning där han var en av nyckelspelarna till att 
laget tog sig till Stanley Cup-final. Spelar med Tampa även i år.
H Meriter: Spelat junior-VM (2005 och 2006), VM-brons med 
Tre Kronor (2009)

MAX FRIBERG
H Född: 20 november 1994 i 
Skövde  
H Ungdomklubb: Skövde IK
H Karriär: Spelade i Skövde IK 
till och med säsongen 10/11. 
Därefter spelade han i SHL 
med Timrå säsongerna 11/12 
och 12/13. Draftades av 
Anaheim Ducks i femte rundan 
år 2011. Inleder årets säsong i 
Anaheims nyrekryterade 
farmarlag San Diego Gulls.
H Meriter: Spelat junior-VM 
(2010, 2011 och 2012), 
VM-guld med juniorkronorna 
(2012).
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     P˚ VÆG MOT NYA M˚L FLER TALANGER FR˚N SKARABORG

Friberg.

Strålman.

ans, för tillfället utlånad till BIK Karlskoga, och är draftad av NHL-klubben Detroit Red Wings. Men det var i 
Skara sagan om Ehn började. Här kämpar han i Frölundas färger mot Växjös Liam Reddox tidigare i våras. 
 Foto: DANIEL STILLER 

H Född: 5 april 1994
H Ungdomsklubb: Skara IK
H Karriär: Spelade i Skara IK till 
och med säsongen 10/11. Spe-
lade sedan en säsong med 
Skövde IK (11/12) innan han 
började i Frölundas organisation. 
Har spelat i Frölunda sedan 2012 
och gjorde debut i a-laget i 
februari 2014. Draftades av 
Detroit Red Wings i fjärde rundan 
år 2014. Delvis utlånad till IK 
Oskarshamn och BIK Karlskoga i 
hockeyallsvenskan under 
säsongerna 14/15 och 15/16. 
Sedan en vecka tillbaka i Frö-
lunda på obestämd framtid.
H Meriter: Spelat junior-VM 
(2014 och 2015), SM-brons 
med J18 (13/14) och SM-silver 
med J20 (2015).

CHRISTOFFER EHN

LUNCHSERVERING

FESTER/KALAS

ÅRSMÖTEN

FÖRETAGSEVENT

BRÖLLOP

MATCHARRANGEMANG

R e s t a u r a n g

0510-77 12 15 | 0708-525218 | restaurangvilla@vlbk.se

TEAM: FABBE/SÖREN

TEAM: FABBE/SÖREN

Klipp ut och spara!

30/10 kl. 19:00 Villa - Västerås
7/11 kl. 17:00 Villa - Bollnäs
18/11 kl. 19:00 Villa - Edsbyn
25/11 kl. 19:00 Villa - Tillberga
27/11 kl. 19:00 Villa - Hammarby
9/12 kl. 19:00 Villa - Gripen

22/12 kl. 19:00 Villa - Kalix
26/12 kl. 17:00 Villa - Kungälv
5/1 kl. 19:00 Villa - Vetlanda
13/1 kl. 19:00 Villa - Sandviken
20/1 kl. 19:00 Villa - Vänersborg
12/2 kl. 19:00 Villa - Broberg
16/2 kl. 19:00 Villa - Sirius

MATCHPROGRAMMET

Kom och se 
Elitseriebandy

Följ Villa Lidköpings 
jakt på det 1:a guldet!

LIVE!


