NICLAS WALLIN – Stanley Cupmästare från Bodträskfors
Text och foto: Eric Stenberg, Harads

Niclas Wallin kommer från Bodträskfors, började spela hockey i Boden och
utvecklade sig till världsspelare. Detta bevisades den 5 augusti 2006, då han i
Boden på Brännastrand visade upp världens största hockeytrofé, Stanley Cupbucklan.
Som första bodensare och bodträskforsbo har
Niclas blivit Stanley Cupmästare. Hans lag
Carolina Hurricanes besegrade Edmonton med
3-1 i den sjunde och avgörande finalmatchen,
där Niclas enligt enhällig idrottspress var
hjälte i finalen. ”Stanley Cup är
hockeyvärldens största trofé”, berättar Niclas i
en sporttidning. ”Att bli SM-mästare med
Brynäs var stort, men det här slår allt.”
Niclas föddes 1975. Familjen Wallin flyttade till Bodträskfors 1983 och bodde
där i åtta år. Enligt pappan Bengt Åke var det ett ständigt körande med Niclas
till träningar. Han var även aktiv och framgångsrik i fotboll och skidor. Niclas
gick i skolan i Bodträskfors, och enligt läraren Karin Rutqvist var han en stor,
blyg, försiktig, trevlig och snäll pojke.
Niclas är gift och bor i staden Raleigh vid Atlantkusten, dit föräldrarna Bengt
Åke och Carola varit på besök fem gånger. Han återvänder varje sommar till
Boden och bor då i regel i föräldrarnas stuga i Kusån utanför Boden.
I Boden har Niclas startat en ungdomsturnering – Niclas Wallin Cup – som är
mycket omtyckt och samlar många lag.
Tidigare har Niclas spelat med Boden, Brynäs och Luleå. Luleå har en stor
önskan att skriva kontrakt med den store backen.
Stanley Cuptiteln blev ett klipp för Niclas. Han har nu ett fyra årskontrakt med
Carolina Hurricanes med hög lön, ca 12,3 miljoner kronor per säsong. Detta
innebär att Luleå får fortsätta att drömma om sin önskevärvning åtminstone
ytterligare fyra år.
Niclas Wallin måste betecknas som bygdens största och mest framgångsrika
idrottsman. Hans personlighet och kämpalust har gett honom många beundrare
och vänner. Han borde ha utmärkt sig till att bli vald som Edefors man och värd
att namnge en plats eller gata i Boden.
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