
Tjejhockey i Scandinavium 4 november 2004
12 Tjejer från Hisingen, Järnbrott, Kings, Lerum och Stenungssund samlades torsdag 4 november utanför
Scandinavium inför Elitseriematchen  Frölunda - Brynäs.

Göteborgs Ishockeyförbunds Tjejutskott hade fått en inbjudan av Frölunda Indians att göra en uppvisning i
första periodpausen med ett lag från Tjejhockey´n.
Vi började med att  presentera varandra. Elina från Stenungsund, Camilla och Kajsa från Kings, Mimmie och 
Emilie från Lerum, Margot och Alice från Järnbrott samt Hanna, Jenna, Johanna, Karin och Mikaela från Hisingen Tjejlag. 
Ledare var 'Peppe' från Kings och Janna från Järnbrott samt undertecknad i egenskap av Göteborgs Ishockeyförbunds Tjejutskott.

Målvakterna Elina och Camilla fick välja tröjfärg. Elina vann och valde röd Frölundatröja medan Camilla fick vit. Alla tjejer fick låna 
Frölundadamasker. Hisingstjejerna fick också röd tröja. Båda lagen indelades i vänster/höger backar, center och vänster/höger forward. 
Vi tränade på att TACKA publiken. 

Så var det dags att gå ut i arena. Där väntade vi stående i sarghörnet och tittade på matchen. Elina kunde bara se ansikterna av spelarna,
nådde knappt över sargen. När första perioden var slut fick tjejerna sätta sig i hemmalagets bås i väntan på att ismaskinen gjort sitt.



Speaker´n presenterade Tjejhockeylaget.

Nu var det DAGS! Hanna tvekade men puttades ut på isen. Tjejerna ställde fint upp till avspel. 
Pucken kastades ut! Vips var det igång!
Spelet böljade fram och tillbaka. 
Vita laget lyckades göra två mål innan det var slut men Röda laget hade flera tillfällen att reducera.

Strax var speltiden ute. Men inga Tjejer hörde våra ROP.
Till slut HÖRDE de och gjorde ett klappande i isen och höjde klubborna för att tack publiken.
Publiken APPLÅDERADE ordentligt.
Snabbt av isen för spelarna från Frölunda och Brynäs.



Nu var det bara att hämta trunkarna. 
Men när vi kom ut i entrén stod Tjejernas idol, Henrik Lundqvist kvar och blev intervjuad av ett TV-team. 
Tjejerna släppte allt de hade för händer och ställde sig brevid 
Henke med pennor och papper. Målvakt Elina hann i upphetsningen ’klappa’ med sin målvaktsspade Henrik i baken 
innan autografpennan kom fram. ’Kan han skriva på hjälmen’ frågade Elina med hjälm och penna.

Men när intervjuen var klar ursäktade sig idolen att han måste ner i omklädningsrummen och hann inte skriva.
Då sade en vaktmästare att spelarna alltid äter efter matchen i Cafeterian och då kanske kunde få en autograf.
Hela följet drog nu ut och ställde sig utanför Cafét. Föräldrarna informerades och de ställde sig på parkeringen över Tjejerna.

Väntan var inte förgäves för Tjejerna. De fick sina autografer! 22.15 lämnade lyckliga Hockey-tjejer Scandinavium-området! / BHG

Omklädningen tog hela andra perioden i anspråk och lagledare Janna hade fullt sjå att få dem klara.
Vi hann upp i arenan innan hela publiken kom ut till affärerna.

Nöjda efter godisinköpen satte vi oss på 3:e bänk på sektion N 
och följde noggrant händelserna på planen.
Det stod 1-1 inför tredje perioden. 
Länge hände ingenting men så fick Brynäs tre utvisningar på raken
som tröttade ut dem. 
15.14 tjöt  Tjejer ut sin glädje när Jonas Esbjörs gjorde 2-1.
17.34 var lyckan fullständig när Tomi Kallio punkterade matchen
med 3-1 målet på passning av Kajsas idol Niklas Andersson.


