Säsongen 2004/2005:
Historiens proffsrikaste elitserie

Med konflikt och NHL-säsongen inställd kom många av ishockeyproffsen i NHL att
söka sig till andra ligor. Den svenska elitserien var full av stora stjärnor – både
nationella och internationella. Många påstår att detta var historiens bästa elitserie och
den vann Frölunda. Laget vann först grundserien på ett övertygande sätt – 15 poäng
före tvåan Linköping. I kvartsfinalen blev det fyra raka segrar mot Luleå och i
semifinalen var det nästan lika övertygande. Även om matchserien slutade 4-1 i
matcher, så var det betydligt jämnare och fyra av kamperna slutade med
uddamålsseger, inklusive match nummer fyra som DIF vann i Göteborg.
Finalserien kom att spelas mot Färjestad som också vann första matchen som
spelades i Karlstad. Sedan var det tre raka Frölundasegrar och allt kunde avgöras i
ett fullsatt Scandinavium. Det stod 0-0 vill full tid. 2:51 in i period nummer fyra
förvaltar Niklas Andersson Sami Salos assist på bästa sätt. Frölunda hade tagit sitt
tredje SM-guld.
Det första är alltid det första. Det andra innehöll många göteborgare, egen
utvecklade samt återvändare. Det tredje SM-guldet togs alltså i en elitserie full av
NHL-proffs, enligt många historiens bästa elitserie.
Daniel Alfredsson vinner SM-slutspelets poängliga före Niklas Andersson, Tomi
Kallio och Jonas Johnson. Christian Bäckman vinner SM-slutspelets poängliga för
backar före Zdeno Chára (Färjestad).
Frölundas trupp 2004-2005: Henrik Lundqvist, Mikael Sandberg, Martin Spångberg,
Jan-Axel Alavaara, Christian Bäckman, Richard Demén-Willaume, Björn Gustafsson,
Tom Koivisto, Anti-Jussi Niemi, Sami Salo, Ronnie Sundin, Arto Tukio, Daniel
Alfredsson, Likit Andersson, Niklas Andersson, Per-Johan Axelsson, Loui Eriksson,
Jonas Esbjörs, Peter Högardh, Jonas Johnson, Magnus Kahnberg, Tomi Kallio, Jens
Karlsson, Joel Lundqvist, Kalle Olsson, Martin Plüss, Samuel Påhlsson, Jari Tolsa
samt Daniel Åhsberg. Tränare: Stephan Lundh och Jan Karlsson.

Säsongen 2004/2005:
Henrik Lundqvist vann Guldpucken, Guldhjälmen och Honken Trofé

Efter en makalös säsong vinner Henrik Lundqvist det mesta. Han utses till både
bäste spelaren och den mest värdefulle spelaren i elitserien samt till Årets Målvakt,
det vill säga att han för tredje året i rad får Honken Trofé.

Säsongen 2004/2005:
Årets coach och Årets ledare i Frölunda

Årets coach, som utdelas till Arne Strömbergs Minne tilldelas Västra Frölundas
huvudtränare Stephan ”Lillis” Lundh, medan utmärkelsen Årets ledare tilldelas
Benny Westblom, Västra Frölunda, för hans framgångsrika arbete med klubbens
juniorer vilket bland annat resulterat i en imponerande mängd SM-guld samt
juniorer som fått chans i Frölundas representationslag.

Säsongen 2004/2005:
Många välkända klubbar i division II
Borås HC vann division I, medan Mölndal hade det betydligt tyngre i seriens nedre
regioner. I division II hade våra lag ingen särskilt framgångsrik säsong. Kungälv
hamnade precis på övre halvan, Kållered hittar vi i mitten och Kings Kungsbacka,
Göteborgs IK, Partille, Hisingen och Bäcken hittar vi på den nedre halvan.

Säsongen 2004/2005:
Ännu en trippel för Frölunda

Samtidigt som Frölundas seniorer vinner SM-guldet vinner såväl J20 som J18 sina
SM-guld. Ännu en härlig trippel, precis som 2003. Noterbart är att Joel Gistedt, Kirill
Starkov, Patrik Zackrisson, Morten Madsen och Fredrik Pettersson dubblerade i både
J 18 och J 20 under finalerna.
De vann alltså två SM-Guld under en och samma helg – 1 april och 2 april 2005.
Totalt har det blivit nio SM-guld för Frölundas juniorlag under de senaste sju åren.

