
Jocke har just bränt av ett av sina
stenhårda skott.
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Jocke trivs i Vänersborg

– Känner mig som hemma!
Det finns troligen ingen som skjutit hårdare någonsin
i den gula Broberg-tröjan, han har vunnit SM-guld,
han är dubbel skytteligavinnare och han har satt
målrekord. Vi pratar om Hedqvist! 

Ja, alltså PÄR Hedqvist. Det var nämligen så det började.
Joakim Hedqvist växte upp på bandyplanen vid pappa
Pärs sida, och började med bandy redan i 4-5 års ålder.
Jocke ville väl inte vara sämre än far sin, och stod och
nötte skott på garageuppfarten i Bergvik utanför
Söderhamn där han växte upp.

Vi som sett Jocke skjuta på plan idag, är väl inte
förvånade när vi får höra att garageporten fick bytas ut
några gånger för att Jocke sköt hål i den…

– Det är väldigt mycket träning som ligger bakom och
tajming. Men med träning kommer tajmingen, förklarar
han sina hårda skott med.

Joakim skjuter inte bara bra från ett håll heller, högern går
lika bra nu och anledningen är antagligen meriterna från
golfen. Han har nämligen tävlat i bland annat Mellantour
och Sverigetour och har haft som lägst 0,3 i handicap.  
– Jag tävlade i golf upp till jag var 17 år innan jag la av
och satsade helt på bandyn, berättar Jocke.    

Och för oss som inte kan något om golf, 0,3 är väl jätte-jätte-bra? 
– Nja, det lägsta är ju noll, säger Hedqvist med ödmjuk hälsinge-dialekt.   

Idag är golfen något han gärna sysslar med när bandy inte står på schemat. Umgås med familjen
och fiske står också högst på listan när bandyn tillåter. På tal om familjen och Jockes 12-årige son
Felix, så undrar man ju om den där skott-genen har förts vidare. 

– Haha, han spelar inte bandy längre, han har satsat på hockeymålvakt. Han tycker det är roligast
just nu och det är det viktigaste, säger en märkbart stolt pappa.  

Och man kan bara ana hur han fått sina målvaktstalanger om det är pappa Jocke och farfar Pär
som har skott-tränat med Felix som målvakt!

Vinnarskalle
Jocke är fostrad i Brobergs IF och har spelat med Edsbyn under 8 säsonger, där han fyra gånger
tog SM-guld. Han tog JVM-guld 1994, 2009 debuterade han i landslaget och tog VM-guld och vann
dessutom skytteligan på 14 mål, och han har vunnit två Europa Cup-guld. 

Hur blir man en sådan vinnare?
– Jag vill alltid bli bättre och vill alltid vara med att vinna någonting. Det startade nog när jag kom
till Edsbyn där det fanns en vinnarmentalitet de åren när vi vann. Jag har alltid hatat att förlora
såklart, men har växt in i vinnarspåret. När man en gång vunnit letar man alltid nya saker att vinna,
säger Jocke.   

JOCKE SNABBT
Namn: Joakim Hedqvist
Ålder: 34
Smeknamn: Jocke
Bor: Quality Hotel annars
Söderhamn
Familj: Sonen Felix 12 år,
flickvän, två bonusbarn
Jobbar: Arbetsförmedlare
Position: Mittfält/Forward
Tröjnummer: 57
Moderklubb: Brobergs IF
Kom till IFK: 2011

LÄNKAR
IFK biljettinformation

Elitrapport statistik

TTELA liverapportering

Broberg motståndarna

SR.se Gabbes blogg

Plommons blogg 

Dela Passningen på

facebook email

google twitter

linkedin myspace

Få en PASSNING!
Anmäl din e-postadress om
du också vill få Passningen
direkt i din inkorg!
Klicka här



Vad är dina drivkrafter?
– Det är framförallt lagsporten, det är roligt att göra något tillsammans. Som till exempel i Edsbyn
när man är med om hela processen från att starta upp i april och göra hela resan fram till
SM-guldet. Idag är det en drivkraft att kunna dela med sig av erfarenheten. Det är kul att se yngre
utvecklas, det är också drivande.  

Joakim pratar med en klokhet och övertygelse som gör att man anar vad den senaste tidens
"Hedqvist-effekten" handlar om. 

– I det skedet som Vänersborg har varit i så känns det bra att kunna tillföra energi och något nytt
som gör att laget blir mer fokuserat. Nu gäller det att bibehålla det. Laget är det absolut viktigaste
och att alla känner att vi tror på det vi gör. Vänersborg har jobbat hårt för att hitta dit man är nu. 

Hedqvist-effekten
Hedqvist-effekten kom till Vänersborg och
Vänersborgs-effekten verkar ha kommit till
Hedqvist.

– Jag trivs riktigt bra, allt har funkat kanon
och jag har blivit så bra mottagen sedan jag
kom hit. Jag känner mig som hemma! Men
lite ensamt ibland såklart när man är så
långt från familjen.

Om staden Vänersborg har Hedqvist också
bara bra att säga.
– Jag vet sedan tidigare att det är en fin
sommarstad! Sen är det ganska likt
Söderhamn med litet centrum och ligger vid
vattnet. Skillnaden här är att man har närmare till större städer som till exempel Göteborg. Sen har
ni ju en ganska fin Arena också, säger Hedqvist med ett leende.  

Mycket fokus har senaste tiden legat på Joakims problem med alkoholen, och även under senaste
tidens sportsliga framgångar i laget, fokuserar många medier på just detta.
– Jag har inga problem att prata om det, det gör mig absolut inget. Men när IFK vinner över
Bollnäs med 6-3 och media fokuserar på mina alkoholproblem, det känns väldigt tråkigt gentemot
laget.  

Men nu är det fokus på kvällens match mot laget som Hedqvist lämnade strax innan jul;
Broberg/Söderhamn. 

– Det är väldigt speciellt naturligtvis. Men det känns bättre att vi möter dem här i Vänersborg än att
det är på Hällesåsen. Men det har å andra sidan alltid känts speciellt att spela mot Broberg, det
gjorde det när jag var i Edsbyn också.   

Broberg ligger just nu en 8:e plats på rätt sida slutspelsstrecket på 19 poäng, och 2 poäng två
platser ner ligger nu Vänersborg. Viktiga poäng att spela om i kvällens match.

– Vi ska vara fokuserade och vi ska fortsätta med det som vi gjort bra de senaste matcherna. Då
ska vi nog kunna ge Broberg en match, avslutar Joakim.  
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