
Göteborgs Distrikts Tjejlag 

 

Starten  

Göteborgs Ishockeyförbunds årsmöte 11 juni 2003 beslöt att bifalla Järnbrott HK´s  

Motion om Tjejdistriktslag.  

Enligt årsmötesprotokollet i $ 19.2 står det: 

’Järnbrott får Göteborgs Ishockeyförbunds stöd att driva ett distriktslag i 1 år  

(namnet skall vara ’Göteborg’)’ 

’Järnbrott står för ekonomi och istider samt gör en verksamhetsplan som GIF skall godkänna. 

GIF tillhandahåller matchtröjor.’ 

 

Ledare 

Ansvarig för Järnbrotts HK´s ’Göteborgs Distriktslag’ är Marie Källum. Ansvarig tränare är Mikael 

’Mille’ Lundin och övriga ledare är assisterande tränare Frida Lundberg, material Mats Thunvall,  

Lagledare Susanne Bäck och assisterande lagledare Janna Olsson. 

 

Klubbar med Tjejer 

Järnbrotts Penguins har spelat två säsonger i Region Syds seriespel. Klubben har idag 26 licensierade 

spelare. Tjejerna utgör 20% av klubbens licensierade medlemmar. 

Laget kom på en hedrande andraplats i årets Regions Division 1 Norra Tjej efter HK Kings. 

Lerums BK´s Babies har under många år letts av Kerstin ’ Kärra’ Ljung. Först denna säsong anmälde 

Klubben Tjejlaget till spel i Regions Division 1 Norra Tjej.  Babies har haft 12 licensierade spelare. 

Hisingen Hockey startade hösten 2003 separat tjejträning varje torsdag 18.30-21 på Rambergsrinken.   

Sju flickor var licensierade fram till jul 2003. Först mot vårsäsongens slut dök fler Tjejer upp och i 

avslutningsmatchen mot Lerum ställde 11 egna förmågor upp. 

 

Outstanding 

Göteborg Distrikt har idag några helt outstanding ishockeytjejer födda 1987..  

En är Chanette Svensson  som är uppväxt i Öckerö Ishall tillsammans med bröderna Tommy och Kim  

som båda representerat Göteborg i TV-pucken. Men Chanette är värre. Hon har som första ’göteborgska’ 

spelat i Damernas U22 landslag i tre landskamper mot Finland 17-19 januari 2003 i Vierumäki. Chanette 

som är back deltog även i segrande Region Syd-laget i Skellefteå 3-5 januari 2003. 

Denna säsong har Chanette tränat och spelat i SH-84´s J18 och A-lag. I vårmatchen mot Hisingen Hockey 

som slutade med 3-19 förlust var hon bara ’inne’ på 1-3 i sina pass.  

Samtidigt har hon åkt tillsammans med Anny Källum (Järnbrott Penguins) ner till Malmö varje helg och 

spelat i Limhamns Lineburners. De spelade DamSM final mot AIK i Malmö Isstadion med Limhamn. 

AIK vann som bekant men tjejerna blev silvermedaljörer. 

Anny spelar och tränar med Järnbrotts U16 och J18-lag under veckorna liksom målvakten Natalie 

Norberg. Hennes räddningsprocent är på 9 seriematcher 89,1 % . Av 321 skott räddade hon 286   

Natalie Norberg är enligt undertecknad Regionens absolut bästa tjejmålvakt  

 

Distriktssamling av Tjejer 

Söndagen 1 februari 2004 genomfördes en första Distriktslagssamling av Tjejer som spelar ishockey i 

Göteborgs olika klubbar. 

I tre olika ispass under dagen kontrollerades hockeyförmågorna i Wallenstamshallen av Mikael ’Mille’ 

Lundin. 

Lördagen den 14 februari  samlades tjejerna igen för en träningskväll. Det var 12 stycken som 

medverkade denna kväll, många var bortresta då det var sportlov.  

I programmet ingick två ispass, teori och föräldrar information. 

 

Egen hemsida 

Lagledare Susanne Bäck har skapat en Tjejdistrikts lagsida med information och bilder på varje medlem 

i Truppen och ett foto på det första Tjejlaget. Internetsidan nås via Göteborgs Ishockeyförbunds hemsida 

www.gbghockey.com. 

 

Distriktslagsturnering för Göteborgs Tjejer 

Lördagen 28 februari for med buss Göteborgs första Distriktslag för födda 87 och senare till Munkfors. 

Truppen bestod av Natali Norberg, Anny Källum , Fabiola Olofsson , Madeliene Liemalm, Karin Forser, 

Karin Forsberg, Moa Eriksson , Jennifer Bäck och Linda Dahkouani (alla från Järnbrott Penguins) 



Sanna Kaastinen, Anna Engdahl, Emma Frid och Marina Rosenström från Lerums BK, Chanette 

Svensson, SH-84 och 

Louise Ankar och Elin Arvidsson från Hisingen Hockey samt Hanna Rutström, Bäcken HC. 

 

Louise Ankar och Elin Arvidsson från Hisingen Hockey fick uppgiften att skriva ned vad som hände. Här 

följer deras berättelse: 

 

’Vi samlades kl 8.30 vid Shell macken utanför Ullevi. Klockan 9.00 åkte vi iväg. På bussen satt alla och 

snackade med varandra.  

Susanne Bäck gick igenom vilka nummer vi skulle ha och ’Mille’ Lundin gick igenom lite regler.  

 

Vi stannade på Nyängs Rasta en bit utanför Grums och käkade lite.  

 

Väl framme i Klingevi Ishall i Munkfors så skulle vi ha en isträning. Först hade vi så klart uppvärmning 

sedan gick vi på is.  Vi tränade mycket spel inför matcherna. Efter träningen så åkte vi och åt middag.  

 

Efter det så åkte vi till förläggningen där vi skulle sova. Stugorna vi hade låg ca 13 km från ishallen.  

Där lärde vi känna varandra bättre. Vi skulle sova kl 21.30 men det var nog inte många som gjorde det. 

 

På söndagsmorgonen 29 februari åt vi frukost kl 6.45. 

kl 8.00 skulle vi samlas för att värma upp. klockan 9.00 startade första matchen mot Värmland. Som vi 

senare vann med 2-1.  Båda våra mål gjordes av Anny Källum. 

 

Nästa match började kl 12.00 så vi hinner bara att äta lite och sen är det dags för match nr 2.  

Mot Väster götland skulle vi spela match nr 2. Den vann vi med 4-0. Anny Källum gjorde åter två mål och 

de övriga två gjordes av Jennifer Bäck och Madeleine Leimalm. 

  

Efter den matchen åt vi lunch. Sedan hade vi en lätt uppvärmning. Match nr 3 som var mot Västerås. 

Västerås hade med sig sitt Damlag och det skulle bli en tuff match. Matchen slutade sedan 4-1 till dem.  

Anny Källum gjorde vårt mål. 

 

DISTRIKTSLAGSTURNERING I MUNKFORS 

Resultat 

Göteborg - Värmland 2 - 1  

Västerås - Västergötland 6 - 3  

Västergötland - Göteborg 0 - 4  

Värmland - Västerås 0 - 13  

Västerås - Göteborg 4 - 1  

Värmland - Västergötland 3 - 4  

 

Sluttabell  

1. Västerås  

2. Göteborg  

3. Värmland  

4. Västergötland  

 

Och det betydde att vi blev det bästa distriktet i turneringen. ’ 

 

Diplom till först Tjejlaget 

Göteborgs Ishockeyförbunds Ordförandekonferens onsdagen 17 mars öppnades med att ordförande Kjell 

Jönsson delade ut ett minnes diplom till spelare och ledare för sina insatser i Munkfors för ’Göteborgs 

första Distriktslag för Tjejer’. 

 

Samtidigt gratulerades även Chanette Svensson (SH-84) och Anny Källum (Järnbrott) för sina 

silvermedaljer i DAM SM 2004 för Limhamns Lineburners. 

 

Håkan Gustafsson 
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