
Tjejhockey i Järnbrott

Idén
Denna berättelse börjar hösten 2001 när tjejerna Anny Källum och Natalie Norberg kom till klubben och
börja träna och spela med Järnbrotts pojklag.
Ingen kunde då ana att 20 månader senare skulle vår tjej Anny kallas till landslagsläger.

Uppdrag
I Slottskogsrinken (Rinken) träffade undertecknad (då Sportchef) i oktober under en träning Anny´s
pappa Anders Nilsson och vi kom att diskutera eventuell tjejhockeysatsning. Han åtog sig att med sin
familj ta fram en handlingsplan.

Handlingsplan
Denna ’akademiska’ handlingsplan för Tjejhockeyns utveckling i klubben, distriktet och regionen ligger
nu på Järnbrotts hemsida. Järnbrotts Styrelse antog vid Styrelsemötet i februari 2002 planen. Ansvariga
för tjejsatsningen blev Marie Källum och Anders Nilsson.

Sportlovsträning
Alla distriktets klubbar tillskrevs och inbjöd deras tjejer till Sportlovsträning i Rinken under SISU-
utbildaren Göran Pegenius ledning. Alla kända tjejer som spelade ishockey i något pojklag fick
telefoninbjudan. 13 flickor hörsammade kallelsen och kom till första träningen. 

Våren ut
Efter lovet reserverades ett isträningpass per vecka under hela våren. Anders Carlsson (distriktsledare
för bl a 85:orna) höll i denna träning. Tjugofem olika tjejer prövade att träna ishockey på dessa pass.

Sommaren 2002
De ansvariga ’jagade’ en tränare under 4 månader och fick till slut napp på Mikael ’Mille’ Lundin.
Serieanmälan gjordes till Regions Syds Dam-poolspel med start i oktober.

Tidig höststart
16 augusti i Askim var premiär för bara tjejer på isen. 12 tjejer prövade detta första tillfälle.
Den riktiga isstarten skedde tisdagen 11 september i Rinken. ’Lillsystralaget’ var fött. Det överraskade
alla att så många småsyskon dök upp på träningen. Moa Lagerström kom (har tre bröder), Karin Forser
kom (har två bröder), Linnea Malmsten kom (har en bror), plus ytterligare 9 tjejer samt tränare Mille.
Under hösten tränade gruppen en gång per vecka. På 3:e träningen kom 2 målvakter + 4 femmor.

Mer
Många flickor ville träna mer. De fick träna i pojkgrupperna så mycket de ville. Karin Forser (född 91)
fick spela en vänskapsmatch med U10 24 september. Hon har ett ’vinnarhjärta’ sade tränare Hardy
Simonsson. Hon var bestämd. ’Jag spelar center’ sa hon till lagkamraterna.

Första Tjejmatchen
Söndagen 27 oktober åkte bussen med 11 tjejspelare till Skara för två poolspelsmatcher (2x20 min) mot
Skara och Munkedals Tjejer . 
Första poolspelsmatchen slutade 0-20 mot Skara, 3-38 i skott.
I matchen mot Munkedal hände det. ’Moa Eriksson snappade upp en slumppuck och ryckte från sina
backar, hon fintade och pucken kom för långt ifrån och när målvakten försökte vifta undan pucken med
klubban stötte Moa in den. Hela hallen jublade!’ (Referat från Penguins News). Resultatet blev 1-16 mot
Munkedal och 7-52 i skott. 

Frölunda
I Elitseriematchen Frölunda – HV 71 12 december stod det i matchbladet. ’Fler tjejer till Ishockeyn’.
Järnbrott är en förening som jobbar hårt med detta och alla tjejer som vill vara med får plats hos
klubben’.

Första poolspelsvinsten
I vårseriens sista bortamatch i Töreboda 22 februari tog Järnbrotts Tjejer sin första serievinst över
serieledande Sävsjö med 2-0.



’Målvakten Natalie var strålande i mål. Hon tog alla 41 skotten. Vi sköt bara 14 men gjorde ändå 2 mål
genom Anna Nord och Martina Andersson.’
Med på resan följde GP-Graffitis ungdomsreportrar Sebastian och Fanny. Det blev sedan ett helt
mittuppslag i GP-posten söndag 2 mars.

Många
36 flickor har under säsongen spelat någon ishockeymatch. Hanna Nordlander har spelat 16 av 18
matcher. Åldern på tjejerna var mellan 10 till 27 år. Utöver dessa har vi haft många tjejer som tränat men
ännu ej velat spela match.

Öppet Hus
Ett samarbete med Göteborgs Idrotts och Föreningsförvaltning och SISU arrangerades en 
ÖPPET HUS-dag för Tjejer söndagen 9 mars. Göran Pegenius och ’Mille’ Lundin hjälpte de 26 flickorna
tillrätta.

Mini Cup
Som avslutning på säsongen arrangerades en Mini-cup söndagen 23 mars mellan Munkedal,
Västergötlands Distriktslag och Järnbrott. 
Detta var Västergötlands första sammandragning av distriktets flickor.
Järnbrott vann Cupen efter oavgjort 1-1 mot Västergötlands Distriktslag och sedan seger över Munkedal
med 4-3 (vilka vi tidigare förlorat under säsongen med 1-16, 0-6 och 1-6). Vilken fantastisk förändring!

Region Syd
Lördagen 12 april kom 48 tjejer från hela Region Syd till Rinken för två långa träningspass i två grupper
under dagen. Sex tjejer kom från Järnbrott. Det var Natalie Norberg, Anny Källum, Moa Eriksson,
Madeleine Leimalm, Fabiola Olofsson och Linda Dhakonani. De två senare kom under våren från Lerum
för spel i Järnbrott.

Landslagsläger
Anny Källum blev uppringd av landslagstränare Peter Elander på Valborgskvällen. Anny blev kallad till
Damlandslagsträning i Landskrona mellan torsdag 1 maj tom söndag 4 maj.
Lägret i Landskrona är ett led i Sveriges Olympiska Kommittés satsning på Olympiska Spelen i Turin
2006.

Vill Du som läsare fördjupa Dig i tjejsatsningen, var god slå upp Järnbrotts hemsida www.jarnbrott.com
och välj knappen ’Tjejer’. Här finns allt som skrivits om Tjejerna i klubbens Penguins News 2001-2003.
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