Säsongen 2003/2004:
En västdominerad elitserie

HV71 vinner grundserien före Färjestad, Västra Frölunda och Linköping. I
kvartsfinalen vinner Frölunda över Djurgården i en matchserie som slutade 4-1. I
semifinalen möttes serieettan och serietrean. Smålänningarna vann den jämna
matchserien med 4-2 i matcher. De tre avslutande matcherna fick samtliga avgöras
på övertid.
I den sista matchen, som spelades i ett utsålt Scandinavium, kunde den forne
Frölundaspelaren Per-Åge Skröder sätta matchens enda mål - 2.24 in på den fjärde
perioden.
Frölunda fick trösta sig med ett SM-guld för B-juniorer samt ett stort antal
utmärkelser och priser.

Säsongen 2003/2004:
Magnus Kahnberg vinner Skyttetrofé samt Guldhjälm

Västra Frölundas Magnus Kahnberg vann både poängligan och skytteligan i
elitserien och blev därmed mottagare av Svenska Spels Skyttetrofé. Magnus fick även
ta emot säsongens upplaga av Guldhjälmen.

Säsongen 2003/2004:
Henrik Lundqvist fick ett bästemanspris
Henrik Lundqvist fick inte bara för andra året i rad ta emot Honkens Trofé, utan blev
även utsedd av Svenska VM-klubben till mottagare av klubbens bästemanspris.

Säsongen 2003/2004:
Alexander Steen – årets junior

Västra Frölundas Alexander Steen utnämndes till Sveriges bäste ishockeyjunior
säsongen 2003/2004. Han fick även priset 2002/2003. Det var en rutinerad junior som
spelat i tre JVM, spelat i elitserien samt debuterat i Tre Kronor.

Säsongen 2003/2004:
Loui Eriksson – Årets Rookie

Västra Frölundas Loui Eriksson utnämndes till årets nykomling i elitserien säsongen
2003/2004. Årets Rookie utses av SHL och Svenska Spel.

Vinnaren får – förutom äran – 100.000 kronor att fördela mellan sin nuvarande klubb
och sin moderklubb, i Loui Erikssons fall Lerums BK.

Säsongen 2003/2004:
Bra kval av Mölndal, Bäcken och Hisingen
Flera Göteborgslag fick chans till kvalspel. Mölndal vann sin kvalserie till division I,
medan Bäcken och Hisingen slutade etta respektive tvåa i deras kvalserie till division
II.
Flera andra lag fick chans till uppflyttning, exempelvis Rambergets HC till division
III.

Den 16 juni 2004:
Från VFIF till FHC

Frölunda Hockey Club har sitt ursprung i Älvsborgs Gymnastik- och Idrottsförening,
en förening som bildades i januari 1930, men som kort tid efter grundandet ändrade
sitt namn till Västra Frölundas Idrottsförening. Föreningen växte till ett imponerande
sällskap med elitverksamhet i fotboll, handboll, bowling och ishockey.
Ishockeysektionen lämnade huvudföreningen och den 29 mars 1984 bildades Västra
Frölunda Hockey Club. Denna förening bytte, i samband med ett årsmöte den 16 juni
2004, namn till Frölunda Hockey Club.
I äldre tider benämndes ibland Frölunda som vilda västern, men sedan säsongen
1995/1996 nyttjar representationslaget ett indianhuvud på brösten och laget kallas
också i dagligt tal för Frölunda Indians, men det officiella namnet är alltså sedan 2004
Frölunda Hockey Club.

