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Försäsong.
Bra grundverksamhet med fys och barmark maj - augusti och sedan en positiv inledning på is
med målinriktad träning. Vi spelade fyra jämna träningsmatcher mot GIK och Stenungsund,
där vi tyvärr fick två nyckelspelare skadade.
Seriespel Höst.
Div 2 Södra A innehöll många riktigt bra lag med spets, och vi fick en riktigt tuff inledning på
seriespelet med många skador. Vi tog några ströpoäng under hösten, vann den första segern
mot Tibro i den 16:e omgången, följde upp med bortaseger mot Töreboda, jobbade mycket
bra i många matcher men förlorade i slutperioden, blev förankrat i botten av tabellen.
Seriespel Vår.
Poängtrappan efter Grundserien gjorde vår insats väldigt tuff, men laget gjorde en stark
insats, vann 6 matcher, där hemmasegern mot Mölndal i 4:e omgången gladde. Vi vann
dubbla matcher mot Tibro och Stenungsund, där vårt starka offensiva spel gladde.
Kvalserien.
Vi inledde Kvalserien med två förluster mot Nittorp och GIK,vann bägge matcherna mot
Lions hemma och borta på straffar, gjorde sedan en kraftsamling och vann de avslutande
matcherna mot både GIK och Nittorp. Vi blev tvåa i Kvalserien, vilket inte räckte till nytt
kontrakt i Div 2.
Spelartruppen.
Bastruppen bestod av spelarna från fjolårets säsong, förstärkta med mv Mattias Karlsson, mv
Philip Lönn, b Oskar Tervahauta, Anton Bruswed f och b Erik Kling. Senare tillkom bröderna
Jesper och Hugo Hägerström samt Philip Axelsson och Eddie Lindström.

Under försäsongen inför seriestarten lämnade Max Nylander, Erik Hallin och Thomas
Crabtree truppen, och under höstens seriespel lämnade Hugo Wilson, William Nilsson,
Sebastian Simoncello och Ivan Dunajev truppen. Klas Tegnemyr utgick pga nya skador, men
han fortsatte att arbeta kring laget som ass.tränare.
Slutord.
Hovås gick in i seriespelet med en positiv tro på vårt lag, men vi drabbades av många skador
och räckte tyvärr inte till i den tuffa konkurrensen i Div 2. Vi var offensivt starka med bra fart
och tryck på mål, men vi hade problem med det defensiva spelet.
Lagledningen Hovås A - lag

