Verksamhetsberättelse A-lag Dam säsong 2018/2019
Inledning
Damlaget inledde säsongen i mitten av augusti. Vi bjöd in GHC till en tränings och matchspelsdag i
augusti. I månadsskiftet augusti/september åkte vi på Trollhättan Ladies Trophy som i år hade 10
lag i två grupper. En grupp med SDHL lag och en med division1 lag. Vi blev 4a i div 1 gruppen.
Som vanligt var detta en bra start på säsongen. Vi var 16+1 spelare. Så här dags hade vi ingen
målvakt för vårt kommande seriespel. Moa som spelade säsongen innan med oss och som nu
flyttade till Karlskrona, spelade med oss i Trollhättan
Detta året var det bara Moa som vi tappade. Båda våra (tidigare inlånade) flickor födda 02 valde att
stanna i Göteborg för gymnasiet och även stanna i Hovås.
Damtvåan startade med 5 lag, Hovås, Skövde, Halmstad, Linköping och GHC. Dessvärre drog sig
Halmstad ur efter halva säsongen. Serien spelades med 3-möten. Damtvåan var en jämn serie. Vi
blev i år tvåa efter Linköping. Fortsättningsserien blev en gemensam serie för damtvåan och de lag
i Damettan som inte kvalade till SDHL. Fortsättningsserien var valfri. Denna kom att bestå av
Hovås, Hvidovre, Trollhättan, Linköping och Troja-Ljungby. Denna spelades med enkelmöten.
Vi har haft 12–15 utespelare per match med oss.

Spelartruppen
I början av säsongen hade vi en träningsgrupp med 17 egna och 4 inlånade spelare, nu när vi
slutar säsongen är vi en träningsgrupp på 29 spelare varav 25 egna och 4 inlånade spelare.

Ledargruppen
huvudtränare Pekka Heikkinen,
ass tränare Joanna Fehler,
materialare Jonas Odermalm,
lagledare Karin Herder
fystränare Joakim Renholm
Verksamhet och Ekonomi
Sponsorer som damlaget dragit in:
Spelarskyltar 15 spelare har dragit in varsin sponsor - 32500sek
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