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redaktionen

ord fran ordforande
Titanen; tidningen som är till, för och om Täby Titans.
För dig som inte vet vilka vi är, så brukar vi med glimten i
ögat presentera oss som Stockholms (Sveriges?) snyggaste
hockeylag. Vi är laget med den fetaste loggan, dom snyggaste
matchställen och den coolaste hemsidan. Där har ni den korta
versionen, den längre om hur, varför vi kom till och vilka vi
är hittar ni i mittuppslaget.
Vi kliver in i vår tredje och den kanske mest spännande
säsongen hittills! Hösten inleddes i mitten av augusti med ett
gäng glada Titaner och flera provspelare. Många hörde av sig
och tillslut blev det en handfull som tog en tröja i laget, vilket
vi är mycket glada för. Dessa herrar får presentera sig själva
när pucken släpps i oktober och serien börjar.
Vi har kört på med 1-2 träningar i veckan, spelat en träningsmatch och nu står vi här med premiären runt hörnet. Man
känner i laget hur seriestarten närmar sig. Träningarna är
fyllda med högt tempo, stenhårda passningar, kamp om puck
och galna målvaktsräddningar. Grabbarna är laddade till tusen!
I år har vi valt att gå tillbaka till serien där allting började.
Division 5. Serien som spelas 2x20 minuter. Serien som vi
senast slutade på en snopen andra plats. Serien som vi i år
satsar allt för att vinna.
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Det är många som har hjälpt till; sprungit mellan brevlådor
och delat ut tidningen, satt upp affischer på tavlor och
restauranger och på andra sätt spridit ordet om Titans. För
att se till att just du får reda på vilka vi är. För att se till att
du läser den här tidningen. För att se till att just du kommer
ner den 10 oktober och skriker dig hes på läktaren och hejar
fram Titans till ännu en vinst.

Victor Svensson-Brismo, ordförande och lagkapten i Täby Titans

christian
alven

forwards

Vi har sedan några veckor tillbaka även kämpat utanför isen
med ett tydligt mål; att fylla Hägernäs ishall när Täby Titans
spelar match. Vi har ett gäng trogna supportrar idag, men vi
vill att ni blir fler. Vi vill vara laget som hela Täby brinner för
och stöttar i vått och torrt!

Jag ser fram emot att se dig på plats när vi spelar i vinter.
Tack för mig och GO TITANS!

NUMMER: 1
September
2015

GP: 21
G: 8
A: 20
PIM: 10

TITANEN

TITANEN

NUMMER: 1
September
2015

NUMMER: 1
September
2015

VI AR
TITANS
En dag stod dom plötsligt där.
20 hockeyspelare i de snyggaste matchställen en ishall i Täby någonsin skådat.
I bakgrunden skiner deras enorma
flagga upp väggen som en brinnande
solnedgång. Titansloggan under isen
ger rysningar vid blotta anblicken.
Men var kom dom ifrån, hur började det?
Av: Henric Regnell

I november för 3 år sen väcktes en idé av några kamrater och
startskottet var en fras – ”Mera Jobb!” Detta var ett mantra
signerat Billy Regnell när han som ishockeytränare stod på
spelarbänken och styrde vårt lag framåt. Billy Regnell var
också den gemensamma nämnaren bland kamraterna då minnen
från pojk- och juniorhockeyn utbyttes mellan dem.

liten ort i Roslagen eller när
vaktis skällt på en för man
spelat med hockeyklubbor i
korridorerna till dagen efter
en förlust mot storrivalen i
lokalderbyt.

Så efter denna kväll slog kamraterna slag i saken och startade
ett projekt med arbetsnamnet Billy Hockey. Vad som till
synes kändes som en rolig grej blev snabbt något allvarligt
men en sak var säker, det var dags att samla ihop det gamla
hockeygänget och ge oss ut på isen igen. Planen var att inte
starta den traditionella hockeyföreningen, med spelare i olika
åldersgrupper från hockeyskola till seniorlag. Men varför kan
man undra? I Täby huserar redan två anrika hockeyföreningar.
Täby HC och Viggbyholms IK som är stora föreningar och
framgångsrika sedan ﬂera år tillbaka.

Det stod klart att det skulle
vara ett lag i en förening, en
nordamerikansk modell på
hur en hockeyorganisation
kan fungera inom det svenska
föreningslivet. Att inte bara
sätta värde på det sportsliga
resultatet utan även vara en
förebild utåt med föreningens
värderingar och mål.

Men det är minnena från de unga hockeyåren som motiverar
oss att driva laget framåt. Det är allt ifrån hockeylägret på en

Första steget var rekryteringen av spelare. Fanns det gamla
spelare som fortfarande var villiga att snöra på sig skidskorna
igen? Frågan spred sig som en löpeld till våra forna lagkamrater. Gensvaret var positivt och med råge. Man kunde nästan
ta på fjärilarna som susade i allas magar. Nästan hela laget
hade lagt skridskorna på hyllan sen ﬂera år tillbaka men nu
var det dags att plocka ner dem igen. Denna resa från första
styrelsemötet till att vi spelade första matchen i serien var
fylld av både toppar och dalar men det skulle bara göra oss
starkare i slutändan.
Hockey har alltid varit en passion för oss och vi brinner för
alla delar av denna sport. Varje byte blir till en tävling, man
tacklar någon rejält, man täcker ett skott eller då man sätter dit den i krysset. Det är därför vi var villiga att gå upp
i gryningen och träna när vi var små och är villiga att gå av
isen långt efter läggdags nu när vi är vuxna.
Så kärleken till hockeyn är anledning till att vi inte lägger
tillbaka skridskorna på hyllan, varken då eller nu för
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Fakta
Startades 2012 av Ceres och
Victor Svensson-Brismo samt
bröderna Rickard och Henric
Regnell. Christer Eriksson
tillkom senare i styrelsen.
I premiärmatchen den 1 november
2013 såg 156 personer Marcus
Ekengren göra lagets allra
första mål i 3-1 segern mot
Göta-Traneberg.
Anders “Börje” Eriksson har
under två säsonger hunnit
göra 63 mål.
Titans har spelat 31 matcher,
25 slutat med seger.
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Vi står inför en säsong med 21 spännande omgångar. Till
höger ser ni hela spelschemat. Vi förbehåller oss för eventuella
matchändringar. På vår hemsida och Facebooksida hittar du
dom senaste nyheterna.

hemmastall
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1 2015-10-07 20:40 Vallentuna ishall
Ormsta HC 2 – Täby Titans
2 2015-10-10 20:00 Hägernäshallen
Täby Titans – Skå IK & Bygdegård 2
3 2015-10-18 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – Sundbybergs HS
4 2015-10-25 09:00 Childhoodhallen
Stockholm Bucks HC – Täby Titans
5 2015-11-01 20:00 Zinkensdamms IP
AC Camelen – Täby Titans
6 2018-11-08 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – GötaTraneberg IK 2
7 2015-11-15 21:00 Husby Ishall
IK Hephata – Täby Titans
8 2015-11-20 20:00 Hägernäshallen
Täby Titans – Ormsta HC 2
9 2015-11-22 20:30 Allhallen
Skå IK & Bygdegård 2 – Täby Titans
10 2015-11-29 16:00 Tulehallen
Sundbybergs HS – Täby Titans
11 2015-12-06 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – Stockholm Bucks HC
12 2015-12-13 21:00 Hägernäshallen
Täby Titans – AC Camelen
13 2015-12-20 21:00 JM-hallen Stora Mossen
GötaTraneberg IK 2 – Täby Titans

bortastall
14 2016-01-10 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – IK Hephata
15 2016-01-17 20:40 Vallentuna ishall
Ormsta HC 2 – Täby Titans
16 2016-01-24 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – Skå IK & Bygdegård 2
17 2016-01-31 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – Sundbybergs HS
18 2016-02-07 09:00 Childhoodhallen
Stockholm Bucks HC – Täby Titans
19 2016-02-14 16:00 Zinkensdamms IP
AC Camelen – Täby Titans
20 2016-02-21 20:30 Hägernäshallen
Täby Titans – GötaTraneberg IK 2
21 2016-02-28 21:00 Husby ishall
IK Hephata – Täby Titans

titans mer an bara hockey.
De uråldriga titanerna från den gyllene åldern av den grekiska
mytologin har många gånger stått modell för den efterföljande
historiens vilja att uttrycka storhet, stolthet och styrka.
Exemplen spänner från det gamla metalliska grundämnet
titanum (Ti), vars otroliga styrka inte lät sig beskrivas
med annat än en liknelse med Titanerna, till den
stora damen som möjligen,nu med facit i hand,
hade kunnat byggas något starkare med
avseende just på vatteninträngning men vars
storlek endast dåtidens mustaschprydda
PR-män kunde namnge Titanic för att göra
hennes enorma storlek känd.
Titans är ett lag som jag fått följa, om än på
visst avstånd, sedan starten via makarna
Svensson-Brismo. Jag har sett engagemang,
sett deras glödande ögon. Jag har lyssnat till
deras visioner, deras titaniska vilja att åstadkomma
något. Just den där storheten, stoltheten och styrkan
som kan formligen lysa i människor som gemensamt brinner för
en helhet som är större än delmängden av den enskildes strävan, men där den enskilde medlemmens känsla är centrumet av
allt, kan inte heller den beskrivas på bättre sätt än genom ännu
ett lån av Titanernas epitet. Stoltheten en medspelare känner
över sina lagkamraters prestationer och den styrka individen

skapar i sig själv genom att känna att tilliten till sina kamrater
återspeglas i att deras tillit sätts till denne själv är värden som
jag tror är avgörande för alla lags framgång.
Det är då människor väljer att våga slå den där flipmackan
genom mittzonen till den framstötande forwarden, det
är då människor hittar modet att ta sista skäret
och komma först in mot den fritt liggande pucken
i det egna hörnet trots vetskapen om denne
tvivels utan kommer bli precis helt och hållet
överkörd av någon halvdan checkare med
för hög densitet givet sin längd driven av
gamla meriter och det är då liraren hittar
rätt känsla för att klackfinta sin sista försvarare och hänga upp pucken obarmhärtigt
i nättaket bakom den korvköpande keepern.
Vi på Military Work är stolta över att få sponsra
ett lag som uppvisar den typen av vilja, engagemang och attityd vi själva försöker uppnå varje dag
– att se oss själva som titaner som ödmjukt söker gemensam
styrka och stolthet i våra kamrater, gläds åt gemensamma
prestationer och tacklar utmaningar tillsammans.

VI aR TITANS!
Mikael Karlsson, VD, Military Work
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