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INTE BARA HOCKEY.
Tilda var en väldigt duktig slalomåkerska.
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STARK.
Tilda spänner
musklerna i
Nordmaling.
Foto: Privat

fruktad trio.
Den så kallade ”myggkedjan” i Clemens damer. Från vänster Tilda Höglander, Wilma
Foto: Per hedberg
Widmark och Vilma Granlund.

”Hon blev gladare – det var lite som
Det var i Skellefteå som Tilda för första gången fick möjlighet att spela i ett
damlag i hockey, och inte vara ensam
tjej med killarna. Norran gjorde ett
reportage i september 2009 om Clemens hockeyskola där Tilda var i fokus.
”Det myllrar av barn på isen i ungdomshallen och vid första anblicken
ser alla likadana ut. Men vänta, där
är en med långt ljust hår som sticker
fram under den gallerförsedda hjälmen.”
Att det här året få vara en av 20
tjejer gjorde att hon blommade.
– Det var inte samma grej med killarna. Hon var alltid ensam i sitt lilla omklädningsrum, eller ofta var det
ett domarrum. Den där sammanhållningen, omklädningsrumskänslan
missar man när man är själv som Tilda

var. Nu fick hon hela paketet och kände sig inte ensam längre, säger mamma Maria.

På Vitberget, i villan, är bilder på dottern upphängda runt om på väggarna
och ett ljus är tänt. Flera av bilderna på
Tilda i full Clemensmundering på isen.
– Det blev ett stort lyft för henne
att få spela med Clemens damer och
Clemens pojkar -98. Hon utvecklades
fruktansvärt mycket som person under det här året. Hon blev också gladare. Det var lite som att hon hittat hem,
säger Maria.
Det gick bra för Tilda och hon blev
uttagen att spela med både Norr- och
Västerbottens ishockeydamer och
hon hittade snabbt nya vänner, bland
andra lika gamla lagkamraten Vilma
Granlund.

alltid
glad
”Hon var
en jätte
positiv tjej,
lite knäpp
och alltid
glad. Och
en riktig
vinnar
skalle.”
Vilma Granlund,
kompis.

– Hon var en jättepositiv tjej, lite
knäpp och alltid glad. Och en riktig vinnarskalle, sedan ville hon alltid träna. Det älskade hon, säger Vilma, som berättar hur det var att hänga
med Tilda.
– Hon kände väldigt många. Var
man än var så hälsade hon på folk
och hon hade väldigt lätt för att prata.
Hon kunde gå fram till vem som helst
och hade inga problem att säga vad
hon tyckte.
Som när hon var ny i pojklaget och
gav sin tränare en avhyvling.
– Efter en match samlade tränaren laget i killarnas omklädningsrum.
Medan han pratade passade killarna
på att byta om medan vi satt där i full
mundering och väntade på att få gå till
vårt lilla rum och ta av oss. När vi väl
fick göra det var ju killarna nästan fär-

diga och tränaren tyckte att vi tog lång
tid på oss.
Tilda blev förbannad och skrek på
tränaren.
– Men håll käften. Det är ju ditt fel
att vi är sena gubbe.
Tilda var en person som sa det hon
ville säga och sedan var det inte mer
med det.

Stålbucklan i Stockholm skulle bli en perfekt avslutning på en säsong som hade gett Tilda så mycket
både sportsligt och som person. Hon
och Vilma skulle spela med Norrbottens distriktslag och ge sig iväg tidigt
på morgonen 20 april. Men två veckor
innan hände det som för alla kom som
en chock, och Tilda, hon fick aldrig ta
de där efterlängtade skären på isen i
Stockholm.

