
 

Hockey-proffset Calle Gunnarsson lokal ambassadör i Örebro 2018 
Carl håller till vardags till i NHL-laget St. Louis Blues där han spelar på backposition, 
men de första skridskoskären togs hemma i Örebro. 

Karriären började på Trängens IP 

Calle var bara 5-6 år när pappa Björn tog med honom till Trängens IP och de första, 
riktiga, skären mot en lång hockeykarriär togs. Resan gick sedan via Örebro Hockeys 
ungdoms- och juniorlag upp till debuten i A-laget, dåvarande Örebro HC, och spel i 
Allsvenskan säsongen 2003-04 

Säsongen därpå gick flyttlasset vidare till Linköping för studier på hockeygymnasiet 
och spel i deras juniorlag för att sedan ta klivet upp till A-laget och debuterande i 
Elitserien (nuvarande SHL). 

Det blev fem säsonger i Linköpings organisation, med gästspel i Arboga och 
Västerås, innan Calle, inför säsongen 2009-10, tog flyget över Atlanten och landade i 
”hockeyns huvudstad”, Toronto, för att kämpa till sig plats i NHL-laget som hade 
draftat (valt) honom två år tidigare, Toronto Maple Leafs. Efter fem säsonger och 311 
matcher (slutspel inkluderat) i Toronto Maple Leafs blev sedan Calle, sommaren 
2014, involverad i en bytesaffär mellan Maple Leafs och St. Louis Blues. Vilket inte 
bara innebar en flytt från Kanadas största stad till det amerikanska inlandet, utan 
även en flytt till ett, då, mer konkurrenskraftig lag. 

I NHL har det blivit 556 grundseriematcher, 25 mål och 97 assistpoäng fördelat på 9 
säsonger sedan debuten 2019-10. Första NHL-målet kom 29 januari 2010 i en 
bortamatch mot New Jersey Devils. Calle har även representerat Tre Kronor vid tre 
världsmästerskap (2009, 2010 och 2011) och kommit hem med medaljer varje gång, 
2 brons och 1 silver. 

Med bara 9 matcher kvar av årets säsong så var olyckan framme, Calle vred knät illa 
efter ha blivit tacklad av Vancouver Canucks Bo Horvat, vilket resulterade i ett avslitet 
korsband och minst 6 månaders frånvaro från isen. St. Louis Blues jagade febrilt 
vidare efter en slutspelsplats och allt skulle visa sig att avgöras på säsongens absolut 
sista match. Blues kunde tyvärr inte, i Calles frånvaro, stå emot Colorado Avalanches 
offensiv och fick se sig besegrade, därmed var säsongen 2017-18 över för lagets del. 

Utanför hockeyn så lever Calle med sin fru Josefin och deras dotter Elise, född 
oktober 2017. 

Calle är inte helt främmande vid blodgivning, då han deltagit vid blodgivningsevent 
under tiden i Toronto, – Så jag har gjort det, men inte frekvent. Men det får det bli 
ändring på! hälsar Calle. 

 


