
EN AV ASKERS STØRSTE IDRETTSATTRAKSJONER 

JOHNNY NILSEN



Det er bare å gratulere. Endelig skal 
klubben hedre en ekte Friskus, født 
på Asker fødehjem og fostret opp i 
Askerhallen. Da klubben i hans hjerte 
kavet nede i de dype 
bølgedaler tidlig 
på 90-taller, kom 
Johnny fra Heggedal 
til sin debut allerede
som 16-åring. 
Så selv om en 
kranglete skulder 
satte en stopper for 
karrieren for en fort-
satt sulten 34-åring  
atten år senere, 
hadde Johnny rukket 
å klatre til topps på 
en rekke av klubbens 
rekordlister.
Foreløpig eksisterer 
vel ingen subjektiv 
kåring av tidenes 
ekte Friskus, men 
det skal bli vanskelig 
å finne mange bedre 
produkter fra 
klubbens stolte 
junioravdeling.
Som alle vet troner 
han med sine 643 
kamper øverst på 
klubbens aldels-
kalender over flest 
kamper, og sammen
med 4 andre er han 
alene om å ha akslet 
den stolte trøya i 
16 sesonger. Tar vi 
med at en ung seriøs 
Nilsen måtte i to års eksil på Lille-
hammer, så spenner hans Friskkarriere 
over 18 sesonger - lenger enn de andre 
4 på lista.
Tall er nå tall, men det som først og 
fremst står igjen etter Johnny Nilsen, 

er at han rett og slett var jævlig god! 
Og det er ikke bare blåøyde Askerfolk 
som vil mene. Som eneste Frisk-back 
ble Johnny ved to anledninger valgt inn 

på årets lag i norsk 
hockey (Thor 
Martinsen, Sami 
Nuutinen og Craig 
Schira er eneste 
Friskbacker for øvrig 
som har nådd opp i 
denne prestisje-
tunge kåringen siden 
starten i 1978). 
Johnnys kvaliteter 
som spillende back 
ga en mål- og po-
engproduksjon som 
setter ham i egen 
klasse på de fleste 
av klubbens rekord-
lister.
Som nevnt måtte 
Grandpa Nilsen 
avbryte sin karri-
ere før han ønsket, 
og det var ikke pga 
sviktende form. 
Han ble nesten bare 
bedre og bedre og 
nådde vel karrierens 
høydepunkt med det 
sensasjonelle serie-
gullet i 2008. 
Det var med dette 
friskt i minne at 
Johnny neste vinter 
møtte skribent i 
daværende Frisk-
MAG, Eirik Andersen, 

til en mimrestund om en lang karriere.

Vi lar denne mimrestunden i 
djupsnøen ta oss gjennom 
Johnnys karriere i Frisk igjen.

Fra Johnny junior til Grandpa Nilsen

Tilbake der det startet: 
Johnny, på tampen av sin karriere, 

tilbake på løkka ved “Tanken” i Heggedal.

SESONGER FOR FRISK
NR SPILLER ÅR SES.

1 Nilsen Johnny  91-94 + 96-09 16
 Johansen Morten  72-88  16
 Nilsen Nils  70-86  16
 Wold Vidar  90-94 + 95-07 16
 Høyem Dag  85-91 + 92-02  16
6 Johansen Vidar 70-85  16

Sesongen 1991/92 
Trener: Thor Martinsen
Lagets resultater: 10. plass i serien, 
vant kvalifiseringsspillet. 

”Dette var ikke mitt første møte med seniorhockey. 
Sammen med Henrik Aaby trente jeg med A-laget 
i 90/91. Det var Thor som ga oss sjansen. Han er 
forresten den treneren som har hatt størst inn-
flytelse på karrieren min; det var han som tok imot 
meg da jeg troppet opp i Askerhallen for første 
gang som 11-åring. Veldig grundig i trener-
gjerningen sin. Respektert og en ”fryktet” mentor. 
Når Thor senka øyebrynet sitt ett hakk, senka vi 
hodene våre tre-fire! 
Etter å ha trent med A-laget sesongen før hadde 
jeg håp om å få prøve meg i løpet av vinteren 
og våren. Overgangen fra junior til senior gikk 
forholdsvis greit. Rene Lemire og Tim Budy var 
naturlige ledertyper i et ellers ungt lag (bl.a. Per 
M, Pekka og Ketil). Resultatene var lite å rope 
hurra for, men vi beholdt i hvert fall plassen.”

Sesongen 1992/93
Trener: Joe Clark
Lagets resultater: 8. plass i serien, sist av åtte lag 
i mellomspillet.

“Dette var sesongen da Asker Hockey så dagens 
lys og de klassiske oransje draktene forsvant til 
fordel for de grønne. Det ble for øvrig mye hockey 
dette året. Til sammen spilte jeg vel bortimot 100 
kamper for seks lag; Asker Hockey, Asker 92, 
juniorlaget og landslaget (U18, U20 og B). 
Joe Clark kom inn som trener, og han fikk jeg et 
godt forhold til. Han ga meg mye spilletid, og jeg 
følte at jeg fortjente det. Jeg tror han likte meg; 
ung, ambisiøs og treningsvillig som jeg var. 
Han var en god mentor for meg, og det var derfor 
trist da han plutselig tok med seg videospilleren 
sin og dro (Clark var nok her til lands forut for sin 
tid i forhold til videoanalyse.) Jeg husker jeg møtte 
ham i trappa ned til garderoben; han ønsket meg 
lykke til videre og håpet at jeg fikk en god karriere. 
Det var det siste jeg så av ham.
Denne sesongen fikk jeg også mine første poeng. 
Første målgivende pasning kom hjemme mot 
Sparta da vi vant 8-1 og sikret oss en plass i 
mellomspillet. Det var første gangen i kamp på 
dette nivået at jeg våget å finte bort en løper i 
oppspillsfasen. ”Blekka” Bekkerud gikk fem på, 
og mottaker av ”kunstverket” var Sven Aamodt. 
Som den måltjuven han var, måtte det jo bare 
bli mål! Vi kommer vel dessverre ikke utenom 
klubbens største tap gjennom alle tider: 2-19 borte 
mot Storhamar i mellomspillet! Jeg husker et 
oversiktsbilde i bladet Hockey. Fem SIL-spillere i 
full fart alene mot en enslig Frisk-keeper. Hvor vi 
var? Vi hang igjen i motstanderens sone…..” 

Sesongen 1993/94
Trener: Pekka Santanen
Lagets resultater: Sist i serien. Nummer 3 i 
kvalifiseringsspillet og rykket ned.
 
”Santanen hadde litt av et navn i norsk hockey 
etter sine meritter som spiller med Hasle/Løren 
på 80-tallet, og mange hadde av den grunn store 
forventninger til ham. Men han var ingen trener! 
Etter hvert ble det for Pekkas del mer interessant 
med øl og pølser i badstua i garderoben. Sånt 
måtte det jo bli nedrykk av! Treningskulturen i 
laget var for dårlig, og det var frustrerende for en 
seriøs 18-åring.
Det ble mange tap denne sesongen. Etter hvert er 
det nesten så du venner deg til å tape, og det er 
skummelt. Det ble dessverre tidlig klart for meg at 
Asker ikke var noe blivende sted. Klubben var i fritt 
fall, og alle som ville noe med hockeyen dro fra 
Asker. Det var med tungt hjerte jeg forlot hjem-
bygda. Men siden klubbens ambisjoner ikke stemte 
overens med mine egne, så hadde jeg egentlig ikke 
noe valg.”  

Sesongene i Lillehammer (94-96)
”La det være sagt med en gang: Jeg angret aldri 
på klubbyttet! Men jeg følte meg aldri helt hjemme 
der oppe. Det var et lag med mange eldre spillere. 
Jeg trente mye og godt de to årene. Likevel følte 
jeg at jeg stagnerte sportslig sett. Rollen min i 
laget var av det defensive slaget, og det passer 
meg ikke; jeg vil være en offensiv og skapende 
kraft.  Frisk var ”på” meg flere ganger i 95/96-
sesongen. Det var tydelig at de virkelig ønsket meg 
tilbake. Og da jeg fikk høre at Henri Hamberg var i 
ferd med å snu opp ned på treningskulturen i 
klubben, var valget enkelt; jeg ville hjem igjen! 
Jeg savna Asker. Hjemmekjær? Jo, jeg er nok det.”  

MÅL FOR FRISK
NR SPILLER ANT. SES. MÅL

1 Sethereng, Morten 14 365
2 Skar, Trond 8 208
3 Johansen, Vidar 15 196
4 McDonough, Kyle 6 182
 Johansen, Morten 16 182
6 Høyem, Dag 16 157
7 Martinsen, Pål 8 156
 Aaby, Henrik 11 156
9 Voigt, Marius 7 134
10 Dalsøren, Olav 7 121
11 Nilsen, Johnny 16 118
12 Skogdal, Per Åge 10 112

Sesongen 1996/97 
Eneste back: Johnny skal ha en offensiv rolle i laget!



Et av tidenes feteste hockeybilder. 
Frisk er på vei tilbake mot toppen, og med Serge ved roret er det klartat det er 

slutt på at Frisk og Johnny tar i mot mere arroganse og piss fra Enga og Johan Brummer!
( Fo to :  To m  A .  K o l s ta d ,  A f te n p o ste n )

JOHNNY VS BRUMMER

Sesongen 1996/97
Trener: Henri Hamberg
Lagets resultater: 4. plass i serien. 0-3 i kamper 
mot VIF i semifinalen.
”Dette ser jeg på som gjennombruddsesongen min!  
Jeg hadde en offensiv og framtredende rolle i laget, 
produserte mye poeng og følte virkelig at jeg var 
delaktig i lagets framganger. Vi hadde en konge-
rekke med Kyle, Raymond og Steph som øste inn 
mål. Dette var den første sesongen til Kyle, og alle 
vet jo hva han har betydd for klubben. Men den som 
først og fremst må nevnes dette året er Henri. 
Han er uten tvil den treneren som har lært Frisk 
som klubb mest om trening; han røska opp i 
treningskulturen og kjørte oss knallhardt. Henri 
løfta hele klubben opp på et høyere nivå. Det er 
ingen overdrivelse at det var han som starta hele 
prosessen som endte med NM-gullet i 2002.” 
 
Sesongen 1997/98
Trener: Henri Hamberg
Lagets resultater: 5. plass i serien. 

”En sesong der vi konsoliderte stillingen som ”topp 
fem”. Flere unge Askergutter (bl.a. Vidar, Michael, 
Ketil, Pekka) var det lokale ”alibiet” og sørget for 
den nødvendige kontinuiteten. Det var uhyre jevnt 
bak Vålerenga og Storhamar. Lagene fra 3. til 6. 
plass endte på hhv. 50, 49, 49 og 49 poeng! ”De to 
store” hadde økonomiske muskler og satset enormt 
på denne tida, men vi hadde ikke råd til å bli med på 
den karusellen. Henri fortsatte ufortrødent å BYGGE 
LAG, og vi utviklet oss hele tiden. Selv om DET var 
hovedfokuset vårt, var det selvsagt bittert å miste 
sluttspillet med så knapp margin.”

Sesongen 1998/99
Trenere: Henri Hamberg/Serge Boisvert
Lagets resultater: 5. plass i serien. 

”Henris 4. sesong og det ble tidlig klart at dette 
kom til å bli den siste. Entusiasmen hans var dalen-
de, og sportslig sett var det lite fornyelse å spore. 
Men vi ville videre! Da resultatene uteble, førte 
det til at et spilleropprør bredte seg (jeg skal være 
såpass ærlig å innrømme at jeg var en av dem som 
sto i front). Noe måtte skje! Resultatet ble at Henri 
forsvant ut døra og at Serge kom inn.
Mange var spente på hvordan det ville fungere med 
Serge. Han hadde jo ingen trenererfaring, men 
med sin karisma overrasket han oss positivt alle 
sammen ved å ta trenerrollen på direkten. Selv om 
det viktigste var å stabilisere skuta etter turbu-
lensen under Henri, var det allerede fra dag 1 
krystallklart hva og hvor dette laget skulle hen,
 – vinne NM  - ”Bring back that bucket!”. 

Serge var en fantastisk motivator som gjorde en
formidabel jobb, men det er ikke til å legge skjul 
på at det var veldig intenst å spille under ham. 
Ikke alle hadde det så lett under Serge; å skape 
trygghet og tillitt var ikke hans sterkeste side. 
Det gjaldt med andre ord å holde seg ”inne” med 
ham. Heldigvis var jeg en av hans mest betrodde 
menn, så jeg hadde ingen problemer med ham.” 

Sesongen 1999/2000
Trener: Serge Boisvert
Lagets resultater: 3. plass i serien, 0-3 i kamper 
mot VIF i semifinalen.

”Denne sesongen gjorde vi et seriøst framstøt mot 
”de to store”. Riktig nok havna vi et godt stykke bak 
Vålerenga, men kun 1p. bak Storhamar. Vi hadde 
som mål å stabilisere oss som et topplag og følte 
at vi klarte det. Fortsatt var det en lang vei å gå 
før vi var der vi ville, men vi var tålmodige, jobbet 
langsiktig og tok steg for steg!
Patrik Ross var ny av året og vant like godt skytter-
ligaen denne sesongen. Han er en av de aller beste 
teknikerne, om ikke den beste, jeg noen sinne har 
spilt sammen med. For Patrik var det viktig å ha 
det gøy utpå isen; en innstilling som kanskje var 
et resultat av de alvorlige ulykkene, både på og 
utenfor isen, som han hadde vært utsatt for. Du får 
nok et annet perspektiv på livet og idretten etter 
sånne opplevelser. 
Ellers bytta jeg nummer for siste gang i karrieren. 
Valget falt som kjent på 56. Jeg hadde lyst på noe 
”nytt”, men innrømmer gjerne at valget var 
påvirket av at Sergei Zubov spilte med samme 
nummer i Dallas Stars.”  

Sesongen 2000/01
Trener: Serge Boisvert
Lagets resultater: 3. plass i serien, 0-3 i kamper 
mot VIF i finalen.

”Vi tok et steg videre i forhold til semifinaletapet 
året før. Det var viktig at vi viste for oss selv og 
omgivelsene at edelt metall var innen rekkevidde 
og at det langsiktige arbeidet vårt var i ferd med 
å bære frukter. Nye, stabile utlendinger ankom 
Asker denne høsten; Ville, Mika og Thomas Ring 
forsterket et allerede solid lag og skulle vise seg å 
bli særdeles viktige brikker i kampen om å bringe 
”Bøtta” tilbake til Asker. Dette var gutter som hadde 
vært ute en vinterdag før! Trist var det derimot at 
Patrik pakket snippsekken og dro hjem til Sverige. 
Han åpnet kanonbra før det var bråstopp! Dette fikk 
han mer tyn for av Serge enn han kunne tåle, og da 
gikk det som det gikk. Dessverre.”



Sesongen 2001/02
Trener: Serge Boisvert. Lagets resultater: 
2.plass i serien. NM-gull!

”For en sesong! Det var noe stort i gjære fra dag 1. 
I år skulle det skje! Vi var en fantastisk gjeng der 
alle jobbet for hverandre. Alle tok på seg arbeid-
shanskene hver kveld. Laget var en perfekt miks av 
artister og grov-arbeidere. Dessuten: Serge hadde 
gitt oss veldig definerte roller, og alle fikk lov til å 
være gode på det vi var gode til. Eksempelvis var 
hovedoppgaven til Nuutinen og meg å prestere 
offensivt, mens backkollegaer som Ketil og Ring 
skulle ta seg av det defensive. 
Prestasjonene i serien var gode, bare seks poeng 
bak Vålerenga skal man ikke kimse av. Kanskje 

unødvendig å si det, men sluttspillet den sesongen 
var en fantastisk opplevelse. Det var så mye følel-
ser i sving den våren! I løpet av få dager var jeg 
så langt nede og så høyt oppe som det er mulig å 
komme. Nede da jeg røyk hamstringen i den tredje 
kampen og måtte stå over den fjerde. Oppe da fi-
naleserien var vunnet, og Ketil endelig kunne løfte 
kongepokalen. Målet var nådd! Prosessen som 
Henri starta sju år tidligere var i boks! At jeg kunne 
ta del i den siste finalen er nærmest et mysterium; 
jeg putta i meg det som var av lovlige, smertestil-
lende midler og stavra meg ut på isen. Det holdt 
nesten hele kampen, men halvveis ut i tredje peri-
ode måtte jeg kaste inn håndkleet. Da var det 
så store blodansamlinger i låret at beinet ligna 
mest på en tømmerstokk.”

For et lag og for noen stjerner vi hadde, men som bildet viser bidro Frisks talentfabrikk med sitt.

«The Bucket» is home!

Sesongen 2001/02

NM-GULL!
 Sesongen 2002/03
Trener: Serge Boisvert
Lagets resultater: 3. plass i serien, 1-3 i kamper 
mot Storhamar i semifinalen.

“For et superlag vi hadde dette året! På papiret var 
dette laget bedre enn det vi hadde sesongen før. 
Alt lå til rette for et nytt gull, og det var en enorm 
nedtur at vi ikke vant noe denne sesongen. 
Potensialet i spillergruppa var definitivt til stede til 
at suksessen kunne gjentas. Men: Vi under-
presterte, og Serge fikk for lite ut av spillermateri-
alet han rådde over. Så kom også de økonomiske 
problemene for dagen. Klubben hadde levd langt 
over evne. Enda en nedtur!
Det ble tidlig klart for oss at ting ikke var som det 
skulle være. En del av lufta hadde gått ut av Serge 
etter at NM-gullet var i havn. Leder- og trener-
stilen hans var ikke bare krevende for omgivelsene 
hans, men også for ham selv. Han ga så utrolig 
mye av seg selv hver eneste dag. Kanskje var det 
uunngåelig at ballongen til slutt sprakk eller i alle 
fall sank litt sammen? I ettertid er det lett å si at 
han kanskje burde ha dratt etter ”this is mission 
accomplished!”, men samtidig så han på det å 
forsvare ”Bøtta” som en enda større utfordring 
enn å vinne den for første gang. Hva Jeff Norton 
sin inntreden i laget betød for Serge og hans 
situasjon, er ikke å godt å si. Men det er ikke 
noe tvil om det var to sterke personligheter som 
møttes. Og krasja! Akkurat det er det tristeste jeg 
har opplevd i hele karrieren min.”

Sesongen 2003/04  
Trener: Ulf Weinstock
Lagets resultater: 4. plass i serien, 2-3 i kamper 
mot Sparta i kvartfinalen.

”En god sesong – både for laget og meg personlig. 
For laget ble det på en måte å starte forfra igjen. 
Mange av profilene fra de to foregående sesongene 
var borte. Uffe kom inn som en merittert trener og 
fikk jobben med å få skuta på rett kjøl. Han klarte 
det og kunne sikkert ha klart det i et lengre tids-
perspektiv også, men dessverre ble det bare med 
den ene sesongen. For egen del var Uffe perfekt 
for meg, og vi hadde en god kjemi.
Jeg tror vi overrasket noen og enhver dette 
året med gode resultater og en underholdende 
spillestil. Hadde vi tatt oss til semifinalen, tror 
jeg mange ville ha sagt at vi hadde overprestert. 
Mye av denne æren kan tilskrives en av de mest 
profesjonelle spillerne jeg har spilt sammen med; 
Tommy Kiviaho. Jeg vet han hadde sine kritikere, 
men for meg var han en seriøs og treningsvillig 
toppidrettsutøver, som var hovedarkitekten bak en 
av de beste rekkene i landet den sesongen – rekka 
med Henrik og Jonny Bruun.”

J

Sesongen 03/04 belønnes Johnny med plass på 
årets lag, etter bl.a. å ha banket i 12 mål – hans 
beste sesong i så måte.  (foto: Espen Hildrup)

Sesongen 2004/05
Trener: Jan Votruba og Christian Haune/Bjørn 
Erevik. Lagets resultater: 5. plass i serien, 1-3 i 
kamper mot Stjernen i sluttspillet.

 ”Den gangen gikk vi for en tsjekker ved roret. Det 
begynte bra; Votruba var positiv og entusiastisk, 
men etter hvert stoppet det liksom opp, og det ble 
en mer negativ ”aura” rundt ham. Jeg tror mye 
kan skrives på kontoen for kulturforskjeller og 
kommunikasjonsproblemer. Vi forsto hverandre 
ikke godt nok! Spesielt gikk dette ut over hans 
to landsmenn (Bohac og Tvrznik); de fikk ofte 
huden full, fordi dette var den eneste ”trener/spill-
er-relasjonen” som språklig sett var problemfri! 
Så merkelig det enn kan høres ut; vi var mange 
som var litt letta da han dro, selv om han etterlot 
seg et lag som lå på 2. plass.
Bjørn tok over treneransvaret sammen med Chris-
tian, og spillergruppa var fornøyd med løsningen. 
Begge har faglig tyngde og tok trenerrollen på 
strak arm. Samarbeidet mellom trenere og spillere 
var bra, og miljøet bedret seg gradvis etter deres 
inntreden. Alt i alt en grei sesong, men med så tynt 
mannskap som vi hadde på slutten av sesongen, 
måtte det gå som det gikk; ut i kvart’n!
Ellers så var vi jo så heldige å få spille sammen 
med en stjerne fra NHL et par måneder. Marc 
Chouinard var selvsagt sportslig sett outstand-
ing, men sosialt skuffa han. Alle gleda seg til han 
skulle komme og hadde en enorm respekt for ham. 
Med det utgangspunktet kunne han ha tatt en langt 
større og mer framtredende rolle i laget enn det 
han gjorde. Men han var proff og var her kun for 
å ”mele sin egne kake”, det vil si få matchtrening 
under lock-outen.”

Johnny fra blå!



Sesongen 2005/2006
Trener: Esa Tikkanen
Lagets resultater: 7. plass i serien, 0-4 i kamper 
mot Storhamar i kvartfinalen.

En nitrist sesong! Eneste trøsten var at jeg 
igjen kom på årets lag. Forventningene til den 
finske legenden med fem Stanley Cup-ringer var 
selvfølgelig skyhøye. Men som med Santanen: 
Han var ingen trener! Barmarkstreningene 
tegnet bra og var av god kvalitet, men da vi 
kom på is ble det bare tull! Treningene var ikke 
planlagt, og etter hvert mista alle respekt for 
fyren. Kun de finske spillerne beholdt den da 
den sikkert var en del av barnelærdommen og 
noe de hadde fått inn med morsmelka. Det hele 
toppa seg på lagets julebord da en bedugget 
trener tok for seg spiller for spiller og slakta alle 
som en i alle andres påhør. Etter det ga jeg opp 
hele fyren. Men en ting skal Tikkanen ha: Han 
var en morsom fyr som hadde en skattekiste
 å ta av når det gjaldt gode historier.”

Sesongen 2006/07
Trener: Patrik Ross
Lagets resultater: Nr. 4 i serien. 3-4 i kamper mot 
Sparta i kvartfinalen.

”Det var med blanda følelser jeg mottok nyheten 
om at Patrik skulle komme tilbake til Frisk som 
trener. Jeg var skeptisk; var dette et riktig valg? 
Han hadde jo ingen trenererfaring. Dessuten var 
han en god kompis av meg. Men Patrik feide all 
tvil til side. Fra dag 1 opptrådte han seriøst og 
profesjonelt, og han jobba knallhardt hver dag for 
å bli en bedre trener. Sammen med Dag Høyem 
skapte han en god atmosfære i laget og ”res-
taurerte” klubbens treningskultur, som hadde 
fått seg noen skudd for baugen de to foregående 
sesongene.
Sesongen var totalt sett kanskje den artigste 
siden NM-gullet i 2002. Det var en veldig positiv 
energi i laget, og alle jobbet for hverandre. Som 
under Uffe tror jeg vi overrasket mange med det vi 
presterte på isen. Her hadde vi noe å bygge videre 
på! Derfor var det skuffende og leit da Patrik 
reiste hjem igjen.”

Høydepunkt. Johnny trekker i sin barndoms orange da seriegullet skal feires i en fullsatt Askerhall.

 (Foto: Espen Hildrup)

Sesongen 2007/08
Trener: Sune Bergmann
Lagets resultater: Seriemester, 2-4 i kamper mot 
Storhamar i finalen.

”Resultatene våre denne sesongen er den største 
prestasjonen jeg har vært med på så langt i 
karrieren min. Jeg rangerer seriegullet og 
NM-sølvet høyere enn ”Bøttesesongen”, fordi 
prestasjonene i 07/08 lagmessig sett var sterkere 
enn i 01/02; vi slo på en måte nedenfra og opp i 
fjor. Ingen forventet noe av oss. Det gjorde det hele 
veldig spesielt.

Vi var jo selvfølgelig spente på hvem som skulle 
etterfølge Patrik. Sune kom nærmest ut av 
ingenting og har skapt en veldig trygghet og 
trivsel i spillergruppa – noe som er spesielt viktig 
for unggutta i laget. Ting blir lagt til rette for unge, 
ambisiøse spillere på en helt annen måte hva som 
var tilfelle da jeg var 18-19 år. 
Når vi er inne på 07/08 kan jeg ikke unngå å nevne 
tvillingene. Det er de gutta jeg har spilt sammen
med som har hatt størst innvirkning på en spiller-
gruppe, og da tenker jeg først og fremst på den 

egentreningen de nedla og evnen de hadde til å 
trekke de andre med seg på disse øktene. 
Jeg husker jeg satt i bilen på vei hjem fra Høne-
foss etter den første økta med Chris og Cam. 
Vidar ringte meg, og jeg fortalte ham at de to nye 
var helt ok og at vi måtte signere dem, fordi vi var 
nødt til å få på plass noen nye spillere NÅ. 
Vel, det viste seg at de var mer enn ”ok”. Vi fikk 
energi og hjerte! Vi fikk full pakke!”

Sesongen 2008/09
Trener: Sune Bergmann
Lagets resultater: Nr.7 i serien, 1-4 i kamper mot 
VIF i kvartfinalen.

Med personlig rekord med 51 målpoeng forrige 
sesong var det lite som tydet på at «Grandpa-
Nilsen» hadde gjort sitt, men sesongen 08/09 
skulle bli både den siste og frustrerende for 
Johnny. The Abbotts, Zucca, Markus Eriksson og 
Rikard Fjeld var borte og lot seg naturlig nok ikke 
erstatte. I tillegg var Salomaa i praksis ferdig, og 
også #56  kjente tidens tann. Det ble like mye tid 
på behandlingsbenken som på isen, hvor Frisk 
igjen var tilbake i det store intet.

Trapper ned: Johnny overlater kapteinsansvaret til unge Ødegård.

 (Foto: Espen Hildrup)



,

, JOHNNY NILSEN, STATISTIKK FRISK
Sesong Kamper Mål Pasn. Poeng Utv.

91/92 17 0 0 0 0

92/93 32 2 4 6 12

93/94 29 6 3 9 48

96/97 42 8 23 31 32

97/98 37 7 12 19 48

98/99 49 17 23 40 100

99/00 40 5 17 22 44

00/01 48 11 30 41 91

01/02 46 7 21 28 64

02/03 33 3 18 21 50

03/04 47 12 28 40 66

04/05 42 11 21 32 89

05/06 44 11 22 33 122

06/07 50 9 37 46 168

07/08 52 7 44 51 137

08/09 35 2 19 2 78

Tot. 643 118 322 440 1149

KAMPER FOR FRISK
NR SPILLER POS ÅR KAMPER

1 Nilsen, Johnny  B 91-09  643

2 Kristiansen, Petter L 04- 625

3 Høyem, Dag L 86-02 524

4 Johansen, Morten L 72-88 441

5 Wold, Vidar K 90-07 435

JOHNNY NILSEN FAKTA
Favorittklubb: Frisk Asker
16 sesonger, 643 kamper, 118 mål

Andre klubber: Lillehammer

Meritter: NM: 1 gull, 2 sølv, 5 bronse serie: 
1 gull, 1 sølv, 4 bronse

Landslag: 46 offisielle landskamper

,

JOHNNY QUIZ:
1. 
Som alle vet forbindes Johnny med drakt nr.56, men hvilket 

draktnummer startet han sin lange karriere med, tilbake i 1991?

2.  
Da Johnny kom tilbake fra Lillehammer til sesongen 96/97 var 

hans gamle draktnummer i mellomtiden tatt. Av hvem?

3.  
Sesongen 96/97 ble dermed Johnnys eneste sesong i drakt nr.?

 

4.  
Hvilke 3 lagkamerater fra Johnnys debutsesong i 91/92 var også 

med å ta Bøtta i 2002?

5.  
Hvem har Johnny spilt sammen med både i Friskdrakt og 

Lillehammerdrakt?

6.  
Hvilke to var med Johnny å vinne Bøtta i 02 og seriemester-

skapet i 08?

7.  
Hvilke tre spillere (som var med Johnny å vinne seriemester-

skapet i 08) er med på årets lag?



DRAKTNUMMER 56
ER HERVED FREDET FOR 

ETTERTIDEN!

VELFORTJENT!
OG TAKK FOR INNSATSEN, JOHNNY!


