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Presentation laget och ledarna
Roller kring laget
Våra mål
Översikt över året
Träningar
Matcher
Cuper

Hovås HC – 07

Laget består idag av 28 spelare, varav 3 tjejer och 25 killar.
Vi ser gärna att vi växer till omkring 35 spelare – fråga gärna vänner och grannar om de vill prova hockey!!!

Laget kring laget
Huvudtränare

Kristofer
Weiner

Lagledare

Rickard
Högström

Jonas
Sjöberg

Niklas
Granelli

Patrik
Dejve

Magnus
Olausson

Övriga roller

Materialare

?
Petter
Karlberg

Tränare

?

?

?

?

Caféansvarig

Sponsoransvarig

Cupansvarig

Matchvärd
Sekretariat

Markku
Mulari

Öppna roller – vi behöver allas engagemang!

?
Caféansvarig

?
Sponsoransvarig

Ansvarar för att sammanställa
schema för våra café-veckor
Alla står i caféet ett par gånger per
år – finns möjlighet att hyra vikarie

Samordnar lagets försök till att
hitta sponsorer
Alla lag ska hitta sponsorer (eller
betala) för 25 000 kr

?
Cupansvarig

?
Matchvärd
Sekretariat

Ansvarig för arragemang av egen cup
– bästa sättet att bygga lagkassa
Alla behöver bidra vid cupen; ex grilla
hamburgare, ordna lotteri, etc.

Säkerställer att vi har personer i
sekretariatet vid hemma-matcher.
Utbildar föräldrar i hur man sköter
sekretariatet.
Väljer musik 

Våra mål
• Skapa ett lag– få barnen att lära känna varandra, träffar nya kompisar, samt lära
sig vinna och förlora som ett lag
• Utveckla hockeyspelare – mycket fokus på skridskoåkning i början , passa och
skjuta, kampmoment, hur ett lag ställer upp på isen, samt hur man tar på sig och
tar hand om sin utrustning
• Ha roligt – ha kul på isen under träningar, delta i matcher och cuper, samt ordna
aktiviteter utanför isen (mer om det senare)

Översikt över året
Cup Grästorp 12/12 – intresse?
Matcher 1 ggr/vecka hemma/borta
Start 18/10 – Sista match 6/3

Lerumspucken 2/1
Jan
Limhamnspucken 12-13/3
Med övernattning, intresse?

Höstlov – träning varje dag
Spel i paus Frölunda – Modo 8/10

Okt

Apr

Askims ishall stänger 31/3
Ev eftersäsongs-träning

Lagfotografering 7/9
Hockey-fredag 5/9
Träning start 22/8
Hovås HC
Hockeycamp

Juli

Kvar att planera
• Egen cup
• Aktivitet utanför isen med föräldrar
• Vi söker ett par till cuper att delta i

Träningar
• Inga fast istider – träningstider medelas via laget.se ca två veckor innan. Viktigt att ni amäler och avanmäler
vid förhinder.
• Ishallar: Askims Ishall, Slottskogsrinken, Frölunda Borg, Marconi (ev fler) – Nej till träningar i Angered och
Kortedala pga restid
• Samling 45 minuter innan – föräldrar lämnar omklädningsrummet senaste 15 min innan, helst ser vi att
barnen tar på sig utrustningen själva med ledarnas hjälp!
• Fokus på skridskoåkning – åk gärna på ‘Allmänhetens’ med era barn. Vill man “komma ikapp” får man även
delta på Hockeyskolan när den startar.
• Målvakter – alla får testa med start september. Vi ser helst att man är målvakt 1 månad i taget.

Matcher
• Deltar i pool-spel med ca 1 match per vecka
(varannan hemma/borta)
• “Tut-hockey” med 90 sekunder byten
• Halv-plan med två lag igång samtidigt, 22 spelare
vid varje match
• Alla får spela lika mycket – ifall man får stå över en
match så har man “frikort” tills alla har stått över

Egen cup
• Bästa sättet att dra in en lagkassa
• Alla föräldrar måste ställa upp – försäljning, lotterier, sekretariat, etc
• Vi behöver 1 Cup-ansvarig som samordnar detta

Evenemang i närtid
Hockey-fredag
Fredag 4 september Kl 17.30-20.00

Lagfotografering
Måndag 7 september Kl 17-22.00

Aktivitet utanför isen tillsammans med
“Vår tid” meddelas senare!
barnen för att lära känna varandra.
• Lekar med hockey-tema
Fotografering på isen med utrustning!
• Korv och “fredagsmys” i cafét
• Vi ser första perioden av A-lagets
träningsmatch tillsammans
• Föräldrar välkomna vid 20.00 för att
hämta, eller se klart matchen med oss.

