Säsongen 2008/2009:
Förlust i semifinalen mot HV71

Frölunda HC slutade trea i elitserien och valde i SM-slutspelets kvartsfinal att möta
Luleå. Frölunda tog greppet om matchserien när man vann den tredje matchen uppe
i Luleå. Totalt slutade matchserien 4-1 till Frölunda. I semifinalen blev det betydligt
tuffare. Frölunda hade 2-1 i matcher och 1-0 hemma i den fjärde matchen, men sedan
gjorde HV71 sex raka mål i den matchen och efter detta kom Frölunda aldrig riktigt
tillbaka.

Säsongen 2008/2009:
Johan Holmqvist vinner Honken Trophy
Honken Trophy är ett hederspris till årets bäste svenske målvakt instiftades och
delades ut första gången 2001/2002. Johan Holmqvist har fått priset en gång tidigare,
nämligen 2005/2005, men då representerade han Brynäs IF.

Säsongen 2008/2009:
Inlinekommitté inom ishockeyförbundet

Under säsongen 2008/2009 tillsätts inom Göteborgs Ishockeyförbund en
inlinekommitté som tillsammans med IHL och SIF skall verka för sporten i regionen
under verksamhetsåret april – juni.

Säsongen 2008/2009:
Tre Kronors Hockeyskola
Hösten 2008 lanseras Tre Kronors Hockeyskola med en gemensam hockeyskolstart
för distriktets olika ungdomsklubbar. Proffsiga helsidesannonser samt bra samarbete
med Frölunda HC och dess A-lagspelare förstärkte intresset runt omkring i distriktet.
Varje klubb hade sina speciella faddrar och förebilder utvalda ur Frölundas Alagstrupp.

Året 2009:
Niklas Folin en prisad back
Niklas Folin, duktig back i Göteborgsdistriktets TV-pucks lag, utsågs till
turneringens bäste back och fick därmed Lill-Strimmastipendiet.

Året 2009:
Eget poolspel för tjejer i GP Pucken

Nytt i GP Pucken denna säsong var att ett poolspel införts för rena tjejlag. De spelade
sin gruppspelsomgång i Isdala, för att sedan flytta finalen till Scandinavium där

Grästorp IK ställdes mot Hanhals. Det blev Grästorp som vann det första och
historiska GP Pucksguldet. Bronset gick till Hisingen/Lerum.

Den 11-13 september 2009:
Tjejernas distriktslag och norsk juniorlandslag
Göteborgsdistriktets tjejlag fick ett fint samarbete och ett bra hockeyutbyte när man
genomförde ett träningsläger tillsammans med Norges U18 landslag. Man hade valt
Öckerö som träningsort och här genomfördes bland annat ispass, teoripass samt två
träningsmatcher. Jo, Norge vann båda kamperna.

Den 17 september 2009:
Frölundaborg återinvigt

Sommaren 2009 flyttade Frölunda sitt kansli från Scandinavium till Frölundaborg,
men det var först den 17 september 2009 som Frölunda Campus invigdes. Som
brukligt är genomfördes en match under själva invigningsdagen. Frölunda ställdes
denna gång mot duktiga HV71. Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson släppte pucken och
när matchen var slut hade göteborgarna besegrat smålänningarna med 5-1. HV71
fick sin revansch – de vann SM-guld den säsongen.

Den 28 december 2009:
Rekordmatch på Ullevi

Mitt i mellandagarna genomfördes en minnesrik rekordmatch på Ullevis
specialbyggda utomhusrink. Ambitionen var bland annat att slå det gamla svenska
publikrekordet från den 8 november 1962 då Västra Frölunda mötte Djurgårdens IF
på samma arena. Den gången räknade man till 23.192 åskådare, men tusentals
plankade in och många vände också på klacken och gick hem.
Denna gång stod Färjestad för motståndet och matchen lockade imponerande 31.144
åskådare. Fredrik Pettersson kommer sent att glömma denna kväll. Frölunda vann
med 4-1 och Fredrik gjorde tre mål samt hade assist till Joel Lundqvist mål.

Den 23 februari 2010:
Kållereds ishall rasar

Taket på Kållereds ishall kollapsade den 23 februari 2010 på grund av snömassorna.
Även om detta naturligtvis var ett stort avbräck för skridskosporten i området så var
det främst en väldig tur att ingen människa blev skadad. Den 15 oktober 2010 kunde

den återuppbyggda hallen invigas, traditionsenligt naturligtvis med en
ishockeymatch.

