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TAIF:s puckare på Europaturné  
Sjutton TAIF-are på väg söderöver, samtliga spelare och ledare hade vackra tweedhattar, gula 
halsdukar och de flesta hade TAIF-jackor. Lage Jäderholm hade förutom målvaktsklubban 
även med sig gitarren och när Uno Wennerholm ansluter har man ytterligare ett 
musikinstrument i bagaget.                                                                                                                                       
   Det var ett tröttkört tranåslag, som hade kommit till Innsbruck efter en 85 mils bussresa på 
22 timmar utan uppehåll och utan annan sömn än den man kunde få i bussen.    

Första matchen mot Innsbruck   
 Motståndare på tisdagskvällen var ett mycket starkt Innsbruck-lag, som innehöll inte mindre 
än fem landslagsspelare. Innsbruck dominerade tillställningen men TAIF gjorde en strålande 
match, men förlusten blev 5-3.     
  

 

TAIF:s lag mot Innsbruck: Geere Hill, Hans Sanfridsson, L. Ekwall, U. Wennerholm, T. Skott,  
R. Fredriksson, G. Wiss, K. Schildt, Douglas Svensson och L. Jäderholm.                                                          

Resan genom den österrikiska alpvärden var en tjusig upplevelse. Som högst befann man sig  
1 200 meter över havet för att sedan på sju kilometer lång serpentinväg komma ner till en 1 
000 meter lägre nivå. Onsdagens resa till Freiburg är bara nio mil och efter en stärkande 
sömn i natt beger vi oss i väg i morgon middag. Förutom några smärre förkylningar – 
utetemperaturen är c:a 15-20 minusgrader – fattas oss inget, skriver Börge Runebjer.   
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Seger på 10-4 för TAIF i Österrike   
Tranås AIF gjorde en stormatch på onsdagskvällen och vann med hela 10-4 över österrikiska 
cup – finalisterna Kitzbühel, som slagit ut Innsbruck i årets turnering. Andra perioden, som 
slutade 6-0 till Taif var helt enkelt strålande. Pucken gick från man till man och österrikarna 
blev helt utklassade. Cirka 400 personer såg matchen varav 10 svenskar, som semestrar i den 
tjusiga kurorten. Svenskarna bildade en hejarklack som trivdes ypperligt och hjälpte fram 
TAIF till en populär seger.  I natt far laget med buss den 56 mil långa resan till västra Schweiz 
för en match på torsdagskvällen. Allt är prima och grabbarna hälsar hem till Småland och till 
alla ishockeyvänner där hemma.  - Rapporterar av Börje Runebjer-  

TAIF vann med 7-6 över Freiburg, som hade fyra proffs i laget     

Tranås gjorde en strålande match genom att besegra Freiburg med 7-6 efter en spännande 
kamp på torsdagskvällen. Freiburg ledde med 6-5 en stund i sista perioden, men ett av dessa 
var ett självmål av Ekwall. Geere Hill avgjorde därefter med två snabba mål. Domarna som 
var mycket bra kom efter matchen till TAIF- spelarna och tackade dem för fin propaganda och 
mycket just spel. 
   En ny stormatch gjorde TAIF på lördagskvällen i Europas flottaste sportanläggning, Torinos 
storslagna hall som kostat 27 miljoner kronor att uppföra, men det blev ändå smörj för TAIF 
med 8-1 mot FIAT:s förstärkta lag som innehöll fem olympiska spelare och tre kanadensiska 
proffs. Tranåslaget hade i reklamen utmålats som ett svenskt storlag med inte mindre än fem 
olympier, därför italienarnas många förstärkningar. 
   Trots det stjärnspäckade motståndet borde Taif ha fått ett bättre resultat, men 
olympiamålvakten Vittoria Bolla, som var bästa europeiska målvakt i OS, gjorde enligt 
lagkaptenen sin absolut bästa match och var helt fantastisk. TAIF hade sina bästa i Kjell 
Ohlsson, Uno Wennerholm och Göran Wiss. Lennart Ekvall gjorde på nytt bra ifrån sig. Enda 
TAIF målet gjordes av Rolf Fredriksson. Publik 2 100 personer.  

 
 (I den här ishockeyarenan gick WM i ishockey år 2006)  
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Schweizare vann med 13-9      

Att TAIF efter stormatcherna mot Freiburg och Torino skulle få en schackningsperiod var inte 
helt oväntat. Den kom också i söndagsmatchen mot Ambrio-Piotta, Schweiz. 
   Matchen spelades på – skulle vi tro – världens vackraste naturisbana på 1 012 meters höjd 
över havet. Och med branta fjällsidor som reste sig på båda sidor 600 meter högt upp från 
banan. Ortens musikkår spelade och 1 600 åskådare såg matchen som vanns av schweizarna 
med 13-10 som spelar i högsta divisionen och har fyra landslagsspelare.                                                            

 
  

TAIF gjorde sin sämsta match på turnén men är i någon mån ursäktade då lördagens match 
mot FIAT i Turin slutade klockan ett på natten för att direkt stuva in sig i bussen för en åtta 
timmars lång bussresa och ställa upp för match kl. 15.00. Överraskningen i TAIF var K-E 
Schildt och noteras kan att Uno Wennerholm blivit bättre sedan han slutat med bandyn. 
Måndagen är helledig och spelarna stannar kvar i Ambrio för att samla sig inför de sista mat- 
cherna.  
     

Uno Wennerholm 

I ett resebrev från Uno Wennerholm kan man bl.a. läsa: att Turnén hittills har blivit något av 
en succé. Det är en härlig stämning i gänget, och jag försäkrar att tranåsnamnet även i 
idrottsligt sammanhang har fått fin goodwill här nere på kontinenten. 
   Just nu far vi förbi Vevey, där minnet lever kvar sedan jag hade förmånen att besöka orten 
med armémusikanterna (frälsningsarmén) från Tranås. Här nere i Sydschweiz är det snöfritt 
med undantag av alptopparna förstås och omkring 8 grader varmt. 
   Den största prestationen gör utan tvekan vår tyske busschaufför. Till Innsbruck körde han i 
ett sträck 24 timmar och i går till Fribourg 18 timmar utan några uppehåll att tala om. 
Absolut rent fantastiskt av Hans som han heter. Genom våra fina matcher fick vi ett anbud 
från Luzern där vi spelar på tisdag. 
   Grabbarna vill genom mig hälsa hem. UNO  
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Propagandaspel av TAIF i Luzern vanns med 6-2  

För att skaffa intresse för ishockeyn bjöds TAIF in för en propagandamatch för att få tillgång 
till en konstisbana. Där finns endast låg sarg, banan belystes endast av 12 lampor och isen var 
rätt dålig.  Luzern bad TAIF om förstärkning och fick under de två först perioderna låna 
TAIF:s förstärkningar Kjell Ohlsson från Kil och Rune Larsson och Mats Eriksson från 
Vättersnäs.   

 
Från välkomstceremonin i Luzern. Geere Hill till vänster har fått blommor och hela laget får 
minnesgåvor.  

Vi fick ett pampigt mottagande, nationalsången spelades och efter en officiell 
välkomsthälsning av en representant för staden, delade en 6-årig och en 17-årig flicka i 
nationaldräkter ut minnesgåvor till våra spelare, och lagkaptenen Geere Hill fick en puss på 
kinden av den yngsta flickan innan matchen satte igång. Matchen spelades i 3 x 15 minuter 
och TAIF vann med 6-2 och det var 2 000 personer som kantade banan. Alla var förtjusta över 
vad man fick se, och klubbledningen hade inte ord nog för att berömma oss. Efter matchen 
hade vi en trevlig kamratfest med allmän förbrödring som följd.  
   Enligt Uno Wennerholms resebrev blir det efter tisdagsmatchen i Luzern några matcher i 
Tyskland på onsdag, torsdag, och på lördagen spelar vi i Bad Nauheim (vinst med 11-10) och 
sista matchen under turnén spelar vi i Haag på söndag.  
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Rådigt ingripande av TAIF-puckare räddade livet på holländsk flicka  

 (följande är bl.a. ett sammandrag till T-P från Uno Wennerholm. Haag, Holland söndag)     

TAIF:s ishockeylag fick vara med om ett spännande äventyr på söndagen när laget i buss var 
på väg till Haag för att spela den sista matchen på den långa utlandsturnén. Cirka fem mil från 
Haag fick vi se en personbil ligga på taket i ett vattenfyllt djupt dike och den räddningsaktion 
som igångsattes räddade livet på en holländsk flicka. Bussen stannade omedelbart och 
reseledare Schmidt, Hasse Sanfridsson, Rolf Fredriksson, Åke Berggren, Kjell Olsson och 
Uno Wennerholm hoppade direkt i vattnet. Bilen chaufför hade tagit sig ur bilen och snart 
hade han, hans maka och två barn hjälpts upp på land. Då började plötsligt frun hysteriskt 
ropa på sin dotter Katrin, som var kvar i bilen. Efter några dramatiska minuter hade bilen lyfts 
på rätt köl och vi fick se flickans huvud och arm. Det var från början svårt för grabbarna som 
var i vattnet att få loss henne då hennes kappa hade fastnat och fick slitas loss. När hon kom 
upp på land tog Uno Wennerholm hand om henne och började med konstgjord andning. 
   Till en början verkade flickan alldeles livlös men började efter en stund att andas, - hon 
lever utropade den lyckliga modern -.  Flickan hade också fått ett stort krossår i ansiktet.    
  

Det dröjde hela 35 minuter innan det kom en ambulans och förde henne till sjukhuset. Flickan 
frös förskräckligt, ansiktet blödde svårt och hon behövde komma under tak, vilket polisen som 
fanns på plats hindrade oss ifrån. Hon var ju alldeles genomdränkt av det leriga vattnet i diket, 
det gjorde sitt till att hon såg förskräckligt dålig ut där hon låg på landsvägen. Men familjen 
togs in i bussen för vidare vård.   
   Räddningsaktionen lästes i den holländska radion och vi fick då höra att flickan befann sig 
väl. Hon hade en ful ansiktsskada och hade vatten i kroppen, annars var det ingen skada med 
henne. Det svenska laget fortsatte sedan vidare till Haag, där de genomvåta spelarna, 
hjältarna, fick ett varmt bad och torra kläder på hotellet. Laget ställde seden upp på planen för 
spel mot Haag-laget HYC. Då laget ställde upp på planen utbröt våldsamma ovationer för de 
fyra spelarna  

  

  

  

  

De fyra Taif:arna 
och den tyske 
reseledaren som 
hyllades före 
matchen i Haag. 
Från vänster:  
Fritz Heimer, Hans  
Sanfridsson, Rolf  
Fredriksson, Kjell 
Olsson och Åke 
Berggren.  
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TAIF-puckarna avslutade turnén i Holland med stormatch i Haag   

Före söndagens match i Haag hyllades tranåsgrabbarna och den tyske ledaren, som tidigare på 
dagen ingripit i en räddningsaktion ved ett bilhaveri, där en hel familj på fem personer höll på 
att förolyckas.  
   Trots nederlaget, 8-1, vilka siffror var i högsta laget, gjorde TAIF sin bästa match under 
turnén. Det kan ju synas av siffrorna att vi blev har blivit utspelade men så var inte fallet. Ett 
slutresultat på 8-6 hade bättre återspeglat spelfördelningen. Det var den enastående 
kanadensiske målvakten Linton som räddade Haag.  

TAIF-are har fått gåvor från Holland   

Taif:s puckarlags rådiga ingripande vid bilolyckan utanför Den Haag under ishockeyturnén 
gav starkt återljud i den holländska pressen. I går kom den första hyllningen från det 
holländska flygbolaget KLM. För TAIF:s klubbrum kom som en minnesgåva KLM:s flagga 
och askkopp och dessutom night-bags som presenter till de mest aktiva vid räddningsaktionen.                               
Så här skriver KLM:s svenska chef: Vi har i den holländska pressen läst om hur flera av edra 
spelare på ett storartat sätt räddat livet på några holländska barn. Som ett uttryck för vår 
tacksamhet och beundran sänder vi här med några små presenter, som vi hoppas Ni vill ta 
emot. Ännu en gång tackar vi för Er raska bragd och tecknar.    
Högaktningsfullt:    
 A. Dijkstra, chef för Sverige 

  

Tranåsgrabbarna som hedrat Sverige med bragd i Holland 

Räddningsaktionen omnämndes i 
holländska radions sport- och 
dagsnyheter i tidningar och 
telegrambyråer, så TAIF:s namn har 
fått god klang i Holland. De fyra 
grabbarna som kastade sig i vattnet 
och fick sina kläder och skor delvis 
förstörda får på det holländska 
ishockeyförbundets bekostnad 
anskaffa nya persedlar. 
   Den här treklövern till höger har 
visat sig ha hjärtat på rätta stället i 
faran stund. När en hel familj var i 
livsfara efter att med bil ha kört igen 
kanalisen vid Utrecht i Holland den 
4 mars, tvekade de inte att gripa in, 
trots att det var vidriga 
omständigheter. Men så har de 
också belönats med presenter och erkännsamma ord i brev från staden Utrechts borgmästare. 
   Pojkarna på bilden är, 17-årige Åke Berggren med en av gåvorna, en cigarettändare med 
Utrechts vapen, 24-årige Hans Sanfridsson med borgmästarbrevet och 20-årig Rolf 
Fredriksson med en presentbok.  

  



7  
  

Följande är sparade kopior från svenska tidningar om den spännande 
Europaturnén.  
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Artikeln är sammansatt av Eije Fasth med hjälp av information och bilder från Rolf 
Fredriksson. Rolf var en av de som räddade livet på flickan.  

  

  

  


