Verksamhetsberättelse Flickutvecklingslaget säsong 2018/2019
Spelartruppen
Flicklaget har denna säsong tränat på halvplan på fredagar paralellt med tjejhockeyskolan samt helplan övriga
tillfällen. Bruttotruppen var vid säsongsstart av 20 namn födda mellan 2003 och 2010. 4 av de ursprungliga 20
har slutat under säsongen, 7 tillkommit från Tjejockeyskolan (varav 1 slutat under säsong), samt 1 tjej
tillkommit utifrån så vid säsongsslut bestod bruttotruppen av 23 namn.
Strax över två tredjedel av tjejerna är aktiva enbart i flickverksamheten och resterande knappa tredjedel spelar
och tränar utöver flicklagsverksamheten med sitt respektive U-lag. Ang rekryteringsläge och de som valt att
sluta kan man dra slutsatsen att basen för nytillkomna ligger i övergångar från Tjejhockeyskolan samt
svårigheter att behålla ej U-lagsaktiva efter 12-13 års ålder.
Säsongen startade 24 augusti med 13 tjejer på isen och avslutades den 31 mars med 16 tjejer på isen.
Därimellan har antalet tränande tjejer varierat mellan ~10-20 tjejer per träningstillfälle. Stämningen i truppen är
god och en stöttande attityd råder och de äldre tjejerna är goda förebilder för de yngre.

Tränar- och ledartrupp
Huvudtränare har varit Eva Herder med assistans av Patrik Dejve, Mikael Hilding, Niklas Lundqvist, Håkan
Lindén och Johan Hedlund. Övrig ledarfunktioner har utförs av Maria Herder och Johan Hedlund.

Lagkassa: 1653 kr
2017/2018 netto 1653 kr
+ försäljning GP Pucken 1582 kr
2018/2019 netto 3235 kr
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50 träningstillfällen har genomförts (jfr 61 säs 2017/2018)
Arrangerat delaktivitet under IIHF’s satsning World Girl’s Ice Hockey Weekend (5-7 okt)
Deltagit med 2 MV i klubbgemensam MV-träning hos Frölunda (2+2 tillfällen)
Deltagit med spelare i Frölundas tjejhockeysamlingar (6 tillfällen under säsongen)
Deltagit med spelare och ledare i Gbgs Ishockeyförbunds matchsammandrag Kungsbacka 18 sept,
Kungälv 26 sept, Tuve 6 dec, Öckerö 7 mar
Deltagit med ledare i Sv Ishockeyförbundets ”Regionalt Flickhockeysymposium” 24 nov Jönköping
Deltagit med spelare i Sv Ishockeyförbundets Utvecklingscamp Tjejer f 2003-2005 19-20 jan Borås
Deltagit med spelare och ledare i Region Syd Nyårscup Skara 30 dec
Arrangerat och deltagit med spelare och ledare i GP Pucken Flickor Askims ishall 26 jan
Deltagit med spelare och ledare småplansmatcher födda 07-12 Frölunda-Hanhals-Skärgården (3
tillfällen under feb-mar)
Samarrangerat och deltagit med spelare och ledare i Gbgs Ishockeyförbunds Tjejhockeydag Askims
ishall 4 apr
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