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• Summering av nuvarande säsong 

82 träningar hittills under säsong, officiell säsong fr.o.m 1 okt. 

Bra närvaro på träningar, snittar 21 spelare per träning 

Överlag hög procentuell närvaro, känslan är att många barn trivs i gruppen och gillar 

hockey. 

Många samträningar, få egna. Förhoppningsvis fler egna under nästa säsong. 

Matchar många spelare varje match, spelar med 3 femmor i seriespel 

Vinner och förlorar ungefär lika många matcher. 

 

• Kallelser till match och träningar. 

Hög svarsfrekvens på dessa, vi ledare uppskattar att ni svarar så bra som ni gör. 

 

• Skridsko/fys- träning 

Har börjat ett samarbete med Mattias Hadders, kommer att hålla i 2 pass och 

fysträning 4 ggr. Använder pengar från lagkassan till detta. Får även ett 

träningsprogram av Mattias i samband med detta. Fysträning på fotbollsplan utanför 

oasen, 18-19. 

 

Positiv upplevelse hittills. Funkar bra ihop med barnen. 

 

 

• Kvar denna säsong 

2 cuper, några träningar. Fyspass, skridskoteknik. 

 

 

• Kommande säsong 

- Avsikt att anmäla oss till både GBG och BD-serier. 1 lag i varje. 

- Plan att åka på träningsläger i början av nästa säsong, med övernattning. Tittar på 

lite olika alternativ för detta. Prata gärna med barnen om att sova över. Ta 

kontakt med ledare om ert barn har svårigheter med att sova över. 

- GP-pucken: Vi vill spela med 2 lag. Vi kommer att arrangera 1 dag med GP-

pucken, samtidigt kommer vårt andra lag att spela någon annanstans. Föräldrar 

kommer att behövas i oasen för att rodda GP-pucken. Ok från föräldragrupp.  

- Ev egen cup slutet av mars/början av april. 2-dagars. 

-  

 

• Ekonomi 

- Ca 150.000:- i kassan idag. 

- Planer på att köpa in kläder till barnen i start på nästa säsong, undersöker priser. 



- Varje spelare betalat 600:- per klädset, laget står för resterande del ca 800:-. 

 

• Föräldramöten kommande säsong 

- 25/8 

- 24/11 

- 30/3 

 

• Lagindelning 

15 faktorer som tas hänsyn till under indelning.  

Under nästa säsong kommer träningsnärvaro i närtid (senaste veckan) att vägas in 

tyngre under indelning.  

 

• Övriga frågor 

- Är det möjligt att boka egna träningar i Lödöse istället för att köra samträningar? 

Detta för att få bättre kvalitet på träningar. 

-  


