2019-01-09

Inbjudan till att delta i distriktslagsverksamheten 2019
Ledarteamet består av:
Carin Ljung, Lagledare
Patrik Törnlund, tränare och coach
Claes Larsson, ass tränare och ass coach
Linn Peterson, ass tränare och ass coach
Nichlas Ahlm, Materialförvaltare
Denna säsong är det alla tjejer födda 04-06 från Västergötlands och
Bohuslän-Dalsishockeyförbund som är välkomna att delta i
distriktslagsverksamheten.
Bland dessa tjejer kommer ca 15st utespelare och 2st målvakter att bli
uttagna för spel i TV-pucken. I och med uttagningen till TV-pucken skiftar
fokus från utbildning till tävling. Ambitionen är att prestera på bästa sätt
under en begränsad antal matcher och Västergötlands mål är att vara bland
topp 4. Coacherna matchar laget på det sätt som de anser vara bäst för
stunden vilket kan innebära att vissa spelare får begränsad speltid eller
ingen speltid alls under turneringen.
Uttagning och speltid grundar sig följande kriterier:
- Utvecklingsnivå/kvalité
- Fysisk nivå
- Ålder
- Deltagande på, av Västergötlands ishockeyförbund, anordnade
aktiviteter (fystester, sommarläger, samlingar, träningsmatcher mm).
Information om aktiviteter läggs ut på hemsidan så fort datum är spikat.
I år spelas gruppspelet i Västergötlad 20-22 september och finalspel 31 okt3 nov, spelort ej klart ännu.
Aktiviteter vi planerar att ha:
- 10 mars träning Vårgårda
- Ev slutet av mars träning, ej klart ännu
- Fystest april/maj datum ej klart
- 26 maj träning i Skara.
- Läger aug i tre, fyra dagar, Troligtvis v.32 OBS! Separat kostnad ca
1500-2000 kr
För de uttagna spelarna:
- Slutet av aug träning/träningsmatch
- September träning/träningsmatch
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Att delta i denna verksamhet (förutom sommarlägret) kostar 1500 kr.
Tröja, byxor, mössa och t-shirt ingår. Detta ska betalas till bankgiro
5046-4965 och det är viktigt att ni skriver ref: namn på deltagaren och
distriktslag tjejer senast 27 feb.
För att vi ska kunna bedriva en seriös verksamhet med kvalité ska de
som är intresseradeav att delta prioritera distriktslagsverksamheten.
Frågor ställs till Carin Ljung 072-518 34 68 carin_ljung@hotmail.com
Hemsida, håll koll på båda:
http://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund/Dam/
https://www.laget.se/Vghockeytjejer
Välkomna med er anmälan!
Mvh Ledarna distriktslaget, Västergötlands ishockeyförbund
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