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Cup till vackert minne av Tilda

Tilda Höglander avled för 
några månader sedan. Hon 
spelade då i Clemensnäs 
damlag.

Jörgen Granlund, vars 
döttrar spelade i samma lag 
som Tilda, har för att he-
dra Tildas minne startat en 
hockeycup som spelades i 
lördags.

Erika Holst, Tre Kronors 

lagkapten, fanns på plats 
och överlämnade en lands-
lagströja till Tildas mamma 
Maria, som med tårar i ögo-
nen tog emot gåvan.

– Det känns som en ära 
att få vara med även om det 
är med dubbla känslor jag 
står här, säger Maria.

Maria fortsätter:
– Tilda älskade verkligen 

att träna och ishockey var 
det bästa hon visste.

Erika Holst säger:
– Det känns så klart tra-

giskt att en lovande tjej 
lämnat oss. Men när jag fick 
förfrågan om att komma hit 
tvekade jag aldrig. Det kän-
des helt naturligt, säger Er-
ika.

Hård träning
Erika höll också ett upp-
skattat föredrag för tjejer-
na om vikten av att träna 
hårt för att lyckas nå lands-
laget.

Tanken var också att Eri-
ka skulle spela med i cupen 
men feber och förkylning 
satte stopp för de planerna.

Vilma Granlund, Erikas 
bästa vän, tar en bild av Til-
das minneströja med num-
mer 15.

Rösten bär inte riktigt 
när hon ska tala om sin 
kamrat.

– Det är svårt men känns 
samtidigt så fint, säger hon.

Cupen är organiserad på 

det sättet att spelare från 
olika lag har delats upp i tre 
grupper som möter varan-
dra.

Urban Pettersson håller 
ett kort tal före första ned-
släpp.

Han avslutar med de 
vackra orden:

– Tilda till dig! Vi glöm-
mer dig aldrig.

Ute på isen är det full fart 
och Frida Widmark, som 
spelat i Clemensnäs med 
Tilda, blir cupens första 
målskytt när hon gör 1–0 
för det Vita laget, som mö-
ter det Blå laget.

Frida säger:
– Det är en fin upplevel-

se att spela här. Tilda var 

en skitbra tjej som var vän 
med alla.

Elin minst
Minst av alla på isen var 
7-åriga Elin Backelind från 
Luleå.

Men det fanns också med 
en trio spelare från Trixa i 
Umeå som tillsammans är 
över 100 år; Jenny Lidqvist, 
Åsa Thors och Kendra 
McDonell.

– Det är alltid lika kul att 
ställa upp för damhockeyn, 
säger Jenny.

Överhuvudtaget blev det 
en fantastisk dag och Til-
das minne har aldrig känts 
starkare.

RogeR LindstRöm

Starkt minne
”tilda älskade 
 verkligen att träna  
och ishockey var 
det bästa hon 
 visste.”
Maria Höglander.

målSkytt.
Frida Widmark blev cupens första målskytt.

minne.
Vilma Granlund fotar tildas minneströja.

klubbkompiS.
olivia Granlund har spelat med tilda.

IsHockEy · ”Det känns som en ära att 
få vara med även om det är med dubbla 
känslor jag står här.” Det säger Maria 
Höglander, mamma till 13-åriga Tilda, 
vars minnescup spelades i lördags.

GåVa.
landslagskaptenen erika 
Holst t v) hade med en gåva 
till tilda Höglanders mamma 
maria i bakgrunden. en tre 
kronor-tröja med nummer 15.
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