
Välkomna till GP-pucken Tjej i Rambergsrinken 14 januari 2012! 
 

Några hållpunkter: 
Kontakta undertecknad ’Hallchef’ när Ni kommer och innan Ni åker hem. Låt lagvärd visa. 
Tjejerna skall få saker från GP både före och efter tävlingen.  
Ni får ett kuvert med matchtider (med tröjfärg), GP-regler, mattider, utvärderingsblankett mm 
Jag har ett rum på kortsidan bredvid ismaskinen. Mobil: 0700-177065. 
 

Utrustning: 
Skridskoskydd är ett måste. Ta även med två matchtröjor till lagets lagvärdar. 
 

Omklädningsrum: (3 inne i hallen och 3 ute vid Rambergsvallen) 
Munkedal rum 1, Skåne 2, Västergöta 3, Hovås 2 ute, Hisingen  4 ute och Göteborg 5 ute. 
 

Beställd Mat och tider:  (förändring kontakta Hallchef) 
Maten äts hos Lundby Badets Café (ägaren Sam). Betalning görs direkt, kortterminal finns. 
Lagvärdarna visar vägen och äter tillsammans med laget 
 

Lunch - spagetti o köttfärssås, grönsaker, knäckebröd,saft/vatten 60:- per person 
10.30 Skåne (19 st)  2 laktos 2 kyckling, 10.50 Hisingen (14) , 11.20 Hovås (17) 
11.40 Göteborg (13) , 12.00 Munkedal (14) och 13.40 Västgöta (15) 
 

Middag -köttgryta med ris,grönsaker, knäckebröd,saft/vatten 60:- per person         
15.10  Hisingen (14), 15.45 Skåne (19 st) 2 laktos 2 kyckling  
16.20 Göteborg (13), 17.10 Munkedal (14) 
 

Maria Rooths tider med lagen och dess föräldrar i omklädningsrum 4. 
10.30 Hisingen, 12.30 Göteborg, 13.30 Hovås, 14.00 Västgöta, 14.45 Munkedal, 16.00 Skåne 
 

Matchtider se även http://www.madstuga.se/gppucktjej.html 
Vi d matcherna skall en lagvärd finnas i båsetkanten samt en i lagets utvisningsbås. 
 

Hisingens Damlags föräldrar har försäljning av fika, Hembakat ,varm korv,toast (ost o skinka), 
Kaffe, läsk och festis  mm inne i hallen. 
 

Göteborgs Ishockeyförbunds funktionärer under tävlingen 
Domaransvarig: Lars Bornius, 0723 – 280 640 
Tävlingsledare: Jan Österberg, 0707 – 387 305 
Protester skall vara dem tillhanda senast 30 minuter efter slutförd match 
 

Frågor 
Vänd Er till lagvärdarna som får ta fram svaren (utbildning) 
 

Visa respekt för varandra och ha en bra ishockeydag 
Håkan Gustafsson, 0700-177065 

http://www.madstuga.se/gppucktjej.html

