Säsongen 2002/2003:
Äntligen – efter 38 långa år

Västra Frölunda vinner så väl elitseriens grundserie som slutspelet på ett övertygade
sätt. Laget vinner nio poäng före Färjestad och framför allt är det hemmamatcherna
som avgör. Hemma förlorade Frölunda endast två matcher. I kvartsfinalen väntar
MoDo som brukar slå ut Frölunda ut slutspelet – men – denna gång vinner
göteborgarna med 4-2 i matcher.
Samma siffror blir det i semifinalen mot Timrå och nu väntar en SM-finalserie mot
Färjestad. Fyra väldigt jämna matcher där det hela tiden var Frölunda som drog det
längsta strået. Frölunda hade chans att avgöra vid den fjärde matchen som spelades i
ett fullsatt Scandinavium. När övertidsklockan står på 41:56 sätter Tomi Kallio 4-3 till
Frölunda. SM-guldet är säkrat. När Västra Frölunda vann SM-guld 1965 så var det
inte många göteborgare i laget – men denna gång var det fullt med spelare fostrade i
olika klubbar inom distriktet. Härligt!
Tomi Kallio vann slutspelets poängliga, Fredrik Norrena vann slutspelets
målvaktsliga, Ronnie Sundin vann slutspelets poängliga för backar och Frölunda
vann publikligan.
Västra Frölundas trupp 2002/2003: Henrik Lundqvist, Fredrik Norrena, Johan
Jönfeldt, Jan-Axel Alavaara, Magnus Johansson, Mikael Svensk, Kimmo Eronen,
Ronnie Sundin, Oscar Ackeström, Jonas Leetma, Erik Kakko, Mattias Luukkonen,
Lennon Eriksson, Fredrik Johansson, Magnus Kahnberg, Patrik Carnbäck, Alexander
Steen, Jari Tolsa, Joel Lundqvist, Jonas Esbjörs, Niklas Andersson, Peter Ström, Jonas
Johnson, Mikael Andersson, Jens Karlsson samt Tomi Kallio. Tränare var Conny
Evensson och Jan Karlsson.

Säsongen 2002/2003:
Niklas Andersson vinner Guldpucken och Guldhjälmen
Det prestigefulla hederspriset Guldpucken, som utdelas till SM-slutspelets bäste
spelare gick denna säsong till Frölundas Niklas Andersson.
Niklas Andersson vinner även Guldhjälmen som är en utmärkelse där elitseriens
spelare väljer ligans värdefullaste spelare.

Säsongen 2002/2003:
Henrik Lundqvist vinner Honken Trophy
Henrik Lundqvist blir mottagare av Honken Trophy. Det är Ishockeyjournalisternas
Kamratförening som väljer ut mottagaren till detta ärorika målvaktspris som började

delas ut 2001/2002. Den gången gick det till Stefan Liv, men sedan nära nog
prenumererade Henrik Lundqvist på utmärkelsen som han fick 2002/2003, 2003/2004
samt 2004/2005.

Säsongen 2002/2003:
Conny Evensson valdes till Årets coach
Det finns måna utmärkelser och en del kanske kan uppfattas som snarlika,
exempelvis Årets coach och Årets ledare. I vilket fall som helst är det
Hockeyjournalisternas förening som röstar fram vinnaren av Årets coach och Conny
Evensson utsågs efter säsong med följande motivering:
”En vinnare presenterade sig i vinter igen. Först serieseger, sedan SM-guld efter fyra raka
finalsegrar, tidigare i karriären bland annat två raka VM-guld för Tre Kronor. Visst gör han
själ för namnet ”Mannen med Guldbyxorna”.”
Conny Evensson tilldelades också hederstiteln Årets göteborgare 2003. Detta är en
utmärkelse som delats ut sedan 1993 i samarbete mellan SR Göteborg, Göteborg &
Co samt Göteborgs-Tidningen.

Säsongen 2002/2003:
Alexander Steen – årets junior

Västra Frölundas Alexander Steen utnämndes till Sveriges bäste ishockeyjunior
säsongen 2002/2003. I motiveringens inledning heter det följande: ”En ung spelare som
redan visat stor mognad under flera år i elitsammanhang.”

Säsongen 2002/2003:
En riktigt och äkta trippel
Västra Frölundas vinner inte bara elitseriens grundserie och SM-slutspel. Föreningen
vinner också SM-guld för såväl A-juniorer som B-juniorer. Starkt!

