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omgång 13: Tullinge
Hässelbyhallen

lördag 20 januari 14:45
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#21 hanna mörk
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HÄSSELBY
vs. täby fc

lördag 10 februari 15:30
Hässelbyhallen

NÄSTA HEMMAMATCH
OMGÅNG 15

dagens domarpar: Fabian Fahimi och Linus Löfstedt
arrangemangsansvarig: Samuel Entian
dagens sargvakter: Hässelby Flickor 05

dagens speaker: Pär Hugozon
sekretariat: Micael Edehag, Julius Dahlén, Robin Lidmyr

damer division 1

Vi hälsar TULLINGE
varmt välkomna till

Hässelbyhallen



damer division 1

HUVUDTRÄNARE
ANDERS schough

www.hskinnebandy.se

matchprogram 2017/2018

I lördagens hemmamatch 
tar vi emot serieledande 
tullinge. en match där vi mot 
ett spelskickligt tullinge 
kommer kämpa för en  
revansch. 

ni förlorade med 10-3 i returmötet 

mot råsunda förra helgen. i oktober 

besegrade ni råsunda hemma i borgen. 

Berätta vad som hände förra helgen?

- Det blev en total kollaps mot Rå-
sunda förra helgen från vår sida, sä-
ger huvudtränare Anders Schough. 
Samtliga var väldigt besvikna över 
insatsen mot Råsunda. Samtidigt 
var Råsunda starka och riktigt bra, 
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framförallt deras målvakt som  
gjorde en riktigt bra insats.

i lördagens match tar vi emot seriele-

dande tullinge. förlust i förra match-

en med 4-1. är vi redo för revansh? 

- Vi gjorde en bra prestation, i syn-
nerhet i första perioden, när vi möt-
te Råsunda sist. Vi är helt klart redo 
att kämpa för en revansch. Under 
veckan har vi haft riktigt bra kva-
lité på träningarna och det märks 
på tjejerna att vi vill ha utdelning 
utifrån de senaste matcherna.

hur har ni förberett er inför mötet 

med tullinge? 

- Vi har under veckan haft högt 
tempo och jobbat med detaljer i 
både försvar och anfall med mycket 
matchsspel. Vi har haft nya ansik-
ten på besök och vår nya spelare 
Caroline Sundbye från KAIS Mora 

 

är spelklar mot Tullinge vilket är 
jättekul. 

hur ser taktiken ut inför tullinge-

matchen? 

- Jag förväntar mig att Tullinge 
kommer sätta hög press på oss.  Vi 
är beredda att ta den kampen och 
lösa det med bra kombinationer. 
Tullinge har mycket kraft och har 
tre jämna femmor vilket betyder att 
vi behöver vara skarpa och fokuse-
rade i 60 minuter. Vi kommer med 
tretton utespelare och två målvak-
ter till dagens match.

Vi är sjukt taggad för hemmamatch, 
och hoppas publiken är det också! 
Nu kör vi!

Tack Anders och stort lycka till 
mot serieledarna Tullinge! Klubben 
kommer stötta er i hemmaborgen! 
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MÅLVAKTER
90. Amanda Peterson (27 år)

98. Nathalie Jelgard (19 år)

Caroline Sundbye (23 år)
2. Linda Lagerlund (38 år)
3. Julia Andersson (30 år)

5. Linda Hedin (c) (41 år)
6. Elisabeth Qvarfort (38 år)

8. Linda Wedin (23 år)
9. Hannah Olsson (22 år)

10. Molly Johansson (20 år)
12. Sophia Härdin (23 år)

21. Hanna Mörk (17 år)
22. Amanda Ramberg (20 år)

24. Jennifer Hallander (19 år)
25. Ida Carstens (20 år)

LEDARSTAB
Anders Schough
Daniel Hallander

Lars Hellman

MÅLVAKTER
4. Rebecka Nyman (23 år)
67. Cecilia Fredriksson (29 år)

9. Isabella Johansson (23 år)
11. C. Håkansson (17 år)
12. Helena Olofsson (25 år)
13. Daniela Vänskä (26 år)
17. R. Ericsson-Åström (17 år)
18. Moa Nilsson (19 år)
19. Moa Gustafsson (23 år)
21. Sara Svensson (26 år)
22. A. Rodriguez Lundin (25 år)
25. Saga Kingelin (19 år)
27. My Eriksson (20 år)
34. Linn Kihlström (26 år)
45. Tuva Henriksson (17 år)
55. Frida Nyquist (22 år)
66. Lovisa Craftman (21 år)
77. Emily Johnsson (18 år)
84. E. Oldenburg (c) (22 år)

LEDARSTAB
Emelie Björkman
Mikael Forsman
Lars Kingelin
Magnus Eriksson
Peter Boman

 

HÄSSELBY tullinge

dagens domarpar: Fabian Fahimi & Linus Löfstedt

laguppställning
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Hanna Mörk
född: 2000
back
säsonger i Hässelby A-lag: 4
moderklubb: Hässelby, började 
spela i klubben som sexåring. 
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Hanna Mörk
född: 2000
back
säsonger i Hässelby A-lag: 4
moderklubb: Hässelby, började 
spela i klubben som sexåring. 
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dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal

född 2000 är HANNA MÖRK 
damlagets yngsta spelare. 
hon är uppvuxen i en äkta 
innebandyfamilj och började 
spela i klubben när hon var 6 
år gammal.  

trots att du bara är 17 år så har du 

varit med på hela resan när damlaget 

fick börja om i division 4 och sedan 

klättrat inför varje ny säsong. i år gör 

ni er första säsong i division 1. hur är 

det att spela som nykomling i ettan?

- Det är jättestor skillnad mellan 
division 2 och division 1. Motstån-
det är klart bättre och vi var nog 
lite naiva och trodde det skulle gå 
lättare. Det blev lite som en käft-
smäll. Men jag tycker vi har kommit 
in i tempot och spelat upp oss. Vår 
målsättning är att etablera oss och 
stanna kvar i division 1 och det tror 
jag vi lyckas med. Nästa säsong blir 
vår säsong. 

hur är stämningen i truppen?

- Jag tycker den är jättebra. Under 
hösten blev vi lite låga efter ett 
antal tuffa förluster men när serien 
vände och vi spelade bra mot AIK så 
tycker jag det vände och vi har fått 
ny energi. När alla går in med en bra 
inställning så kan vi skrälla mot de 
bästa lagen i serien. 

 

du är egentligen junior inte bara 

denna säsong utan två säsonger till.  

hur känns det att i damlaget hela tiden 

möta äldre motstånd?

- Jag ser det som en möjlighet att 
jag får spela seniorinnebandy. Inte 
alla får den chansen. Jag känner 
mig hedrad att jag får vara med och 
ta plats och att jag har fått vara med 
på hela resan från division 4 till di-
vision 1. Jag skulle jättegärna spela 
DJ parallellt och tror och hoppas 
att jag får den möjligheten nästa 
säsong. Det skulle vara kul att spela 
med,och mot, jämnåriga där alla har 
ungefär samma utgångsläge. 

hur fungerar det i laget tycker du. 

det är stor spridning på ålder där de 

äldsta började spela innebandy redan 

innan du var född?

- Det tycker jag inte alls är något 
konstigt. Det är jätteskön stämning 
i laget. Inga fack utan alla pratar 
och umgås med alla. Och ibland 
kan det vara skönt att det finns de 
som är äldre som kan stötta när det 
känns tungt. 

ni gjorde en platt match mot råsunda 

förra veckan och förlorade med 10-3 på 

bortaplan. vad hände?

- Vi var steget efter hela tiden. De 
var skickliga och satte sina pass 
och skott och vi fick hela tiden jaga. 
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Det blev tungt och Råsunda var ab-
solut mer taggade än vad vi var. Det 
var inte en bra match av oss.  

i lördagens match möter ni serieledan-

de tullinge. kommer ni mer taggade till 

den matchen?

- Jag tror vi kommer vara mer 
taggade än någonsin.  Vi vet att vi 
måste ge allt om vi ska vinna den 
matchen och det tror jag att alla 
är beredda att göra. Tullinge är ett 
spelskickligt lag som pressar högt 
så vi måste få upp bollen snabbt. 
Jag är i alla fall redo att visa vad 
jag går för tillsammans med laget 
på lördag. 

du är nog vad man kan kalla en äkta 

urhök. du har spelat i klubben sedan 

du var sex år gammal. hur länge har du 

tänkt att stanna i klubben?  

- Jag spelar för att jag tycker det 
är superkul och jag vill verkligen 
spela i Hässelby. Den här klubben 
har gjort så mycket för mig. Jag har 
fått ledarutbildning och varit ledare 
i både innebandyskolan och på 
camperna och jag har utbildat mig 
till domare. Jag har sånt stort Häs-
selbyhjärta att jag tror det skulle 
vara jättetufft för mig att lämna den 
här klubben. Klubben lägger även 
mycket energi på damlaget. Det är 
inte så i alla klubbar. Hässelby är 

en jättebra klubb att spela i som 
damspelare. Vi har bra sponsorer 
och det kommer mycket folk på våra 
hemmamatcher och hejar. Det sätts 
upp flaggor och banderoller och det 
är både musik och speaker. Man 
känner sig verkligen hedrad när vi 
har hemmamatcher. 

hemmapubliken är viktig för er? 

- Ja gud ja.  Den är grym. Man blir 
lite nervös när det är stor publik 
samtidigt så blir man mer peppad 
att göra sitt yttersta. 

vad har du själv för framtidsdrömmar 

med din innebandy? 

- Just nu spelar jag för att jag tycker 
det är så kul. Jag hoppas att det går 
bra för klubben och att jag fortsätter 
att spela dit Hässelbys tar mig. För-
hoppningen är att jag spelar både 
junior och seniorinnebandy nästa 
säsong. Sen får vi se. Det är många 
år kvar tills jag ska vara som bäst. 

Tack Hanna och stort lycka till mot 
Tullinge!

www.hskinnebandy.se
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- xxx
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caroline

sundbye
moderklubb: KAIS Mora
fem säsonger i SSL
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

#x
back
född: 1994 NY

CAROLINE  
SUNDBYE klar 
FÖR HÄSSELBY

debut mot 

tullinge

inför lördagens match mot tullinge 

har vi fått klart med meriterade 

spelaren caroline sundbye. Caroline 

sundbye kommer från kais mora och 

har bland annat spelat fem säsonger 

i ssl. 

– Jag är såklart väldigt glad att 
Caroline väljer att spela med Häs-
selby, säger huvidtränare Anders 
Schough. Hon är en spelskicklig 
back med bra speluppfattning. 
Caroline är en härlig person som 
på väldigt kort tid kommit in bra i 
gruppen.

Vi hälsar Caroline varmt välkom-
men till klubben och hoppas kunna 
följa upp med en intervju i nästa 
matchprogram. 
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Högst på Hässelbys agenda 
inför kommande säsong är 
att återigen erbjuda en stark 
damjuniorverksamhet. 
 
- Klubben behöver en omfattande 
juniorverksamhet, säger klubbens 
ordförande Peter Jansson. Vi bygger 
upp en tränings- och tävlingsmiljö 
med tydligt fokus på spelarnas ut-
veckling där vår uppgift är att utbil-
da spelare för livslångt idrottande. 
Det gäller självklart både dam- och 
herrsidan. 

En riktigt bra juniorverksamhet är 
oerhört viktigt för att vi ska kunna 
behålla våra ungdomar i föreningen 
och förse representationslag och 
breddlag med egna produkter. 

- Att skapa en sund utvecklingsmil-
jö med ett etablerat och genomtänkt 
ledarskap för våra damjuniorer 
kommande säsong står högst på 
klubbens agenda.

Hässelbys styrelse och sportgrupp 
jobbar nu för fullt för att förbereda 

tillbaka med EN stark 
damjuniorverksamhet 
nästa säsong

peter jansson tillsammans med  
framtidens damer: hawks f05
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inför nästa säsongs juniorverksam-
het. Flicksidan har på sikt ett upp-
drag att utveckla och fostra minst 
sex till sju spelare per årskull som 
kommer vilja - och kunna - spela 
juniorinnebandy när tiden är inne.

- Vi har dock lite tunt med spelare i 
några årskullar och behöver ta emot 
spelare utifrån men underifrån 
kommer starka årskullar så framti-
den ser bra ut. 

- Det finns resurser, ekonomi och 
kompetens i klubben och vi är oer-
hört fokuserade på att få till de sista 
pusselbitarna inför nästa säsong, 
berättar Jansson. 

Hawks lägger största värde i att 
damsidan ska ha samma resurser 

och utvecklingsmöjligheter som 
herrsidan. Det är något som vi  
redan är bra på i Hässelby och det 
kommer vi fortsätta att vara. 

- För att Stockholmsinnebandyn 
ska blomstra på damsidan krävs 
även att stockholmsklubbarna 
samverkar bättre för att behålla och 
utveckla tjejer så att de fortsätter 
att spela innebandy. Vi jobbar hela 
tiden aktivt för att leva vår värde-
grund ”så många som möjligt, så 
länge som möjligt” och då krävs en 
gedigen junior- och  damverksam-
het samt ett sunt samexisterande 
med våra grannföreningar, avslutar 
Jansson. 

SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SÅ 
LÄNGE SOM MÖJLIGT

FRAMTIDENS DAMLAG
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hemmaborgen
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LEDARTEAM HÄSSELBY dam

lotta mörk
lagledare

ANDERS schough
huvudtränare

lasse hellman
tränare

daniel Hallander
tränare
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tobias munkhammar
målvaktstränare
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lovisa

garli
senast klubb: Duvbo IK
moderklubb: Filipstad
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

målvakt
född: 1991

#1 

linda

lagerlund
senast klubb: Duvbo IK
tidigare klubbar: IBK Boden,  
Farsta, Järfälla, Hässelby, Duvbo
moderklubb: Skogås Trångsund
säsonger i Hässelbys A-lag: NY (6)

back
född: 1979

#2 

julia

andersson
senast klubb: Jönköping
moderklubb: Wrigstad
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

back
född: 1988

#3 
NY

NY

anneli

gigg
moderklubb: Järfälla
tidigare klubbar: AIK, Hammarby
säsonger i Hässelbys A-lag: 

forward
född: 1982

#4 

linda

hedin
tidigare klubbar: Duvbo,  
Täby IS, Råsunda
moderklubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: 2

forward
född: 1976

#5 

NY
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lovisa

garli
senast klubb: Duvbo IK
moderklubb: Filipstad
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

linda

lagerlund
senast klubb: Duvbo IK
tidigare klubbar: IBK Boden,  
Farsta, Järfälla, Hässelby, Duvbo
moderklubb: Skogås Trångsund
säsonger i Hässelbys A-lag: NY (6)

julia

andersson
senast klubb: Jönköping
moderklubb: Wrigstad
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

anneli

gigg
moderklubb: Järfälla
tidigare klubbar: AIK, Hammarby
säsonger i Hässelbys A-lag: 

linda

hedin
tidigare klubbar: Duvbo,  
Täby IS, Råsunda
moderklubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: 2
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isabelle

lundh
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelby A-lag: 4forward

född: 1996

#7 

linda

wedin
moderklubb: Sundbyberg
senast klubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

forward
född: 1994

#8 

hannah

olsson
moderklubb: AIK
senast klubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

forward
född: 1996

#9 
NY

molly

johansson
moderklubb: Bro IK
senast klubb: Kungsängen
säsonger i Hässelbys A-lag: 2

back
född: 1997

#10 
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Elisabet

Qvarfort
moderklubb: Järfälla
tidigare klubbar: Täby IS (SSL),  
Bele Barkarby (Div 1)
säsonger i Hässelby A-lag: NY (4)

forward
född: 1980

#6 
NY
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frida

åberg
moderklubb: Valhall
senast klubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

back
född: 1991

#14 

maria

malm
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

forward
född: 1995

#15 

josefin

möller
moderklubb: Lidingö
senast klubb: Djurgården
säsonger i Hässelbys A-lag: 3

forward
född: 1996

#16 

daniella

drab
moderklubb: Täby IS
tidigare klubbar: Duvbo,  
Djurgården
säsonger i Hässelby A-lag: 3

back
född: 1996

#18 
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NY

sophia

härdin
moderklubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

forward
född: 1994

#12 



frida

åberg
moderklubb: Valhall
senast klubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

maria

malm
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

josefin

möller
moderklubb: Lidingö
senast klubb: Djurgården
säsonger i Hässelbys A-lag: 3

daniella

drab
moderklubb: Täby IS
tidigare klubbar: Duvbo,  
Djurgården
säsonger i Hässelby A-lag: 3

sophia

härdin
moderklubb: Duvbo
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

hanna

mörk
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelby A-lag: 4

back
född: 2000

#21 
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amanda

ramberg
moderklubb: Ekerö
säsonger i Hässelbys A-lag: 2forward

född: 1998

#22 

jennifer

hallander
moderklubb: Ekerö
säsonger i Hässelbys A-lag: 3

forward
född: 1998

#24 

ida

carstens
moderklubb: AIK
tidigare klubbar: Djurgården, 
Bele Barkarby, KAIS Mora
säsonger i Hässelbys A-lag: 3

back
född: 1997
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debut mot 

tullinge
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forward
född: 1998

#33 

amanda

peterson
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

målvakt
född: 1990

#90 

caroline

sundbye
moderklubb: KAIS Mora
fem säsonger i SSL
säsonger i Hässelbys A-lag: NY

back
född: 1994

#xx 
NY

målvakt
född: 1998

#98 nathalie

jelgard
moderklubb: Ekerö
säsonger i Hässelbys A-lag: 2

2017/2
018

sara

richert
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelbys A-lag: 2



debut mot 

tullinge

amanda

peterson
moderklubb: Hässelby
säsonger i Hässelbys A-lag: 4

caroline

sundbye
moderklubb: KAIS Mora
fem säsonger i SSL
säsonger i Hässelbys A-lag: NY
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NÄSTA MATCH

fredag 2 februari 19:45
Ormingehallen

HÄSSELBY
vs. nacka wallenstam

DAMER DIVISION 1
TABELLEN2017/2

018
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LÖRDAG 23 SEPTEMBER 14:00 Hässelby - AIK
Hässelbyhallen   Resultat: 3 - 9

söndag 1 oktober 13:45  Huddinge - Hässelby
Fleminghallen   Resultat: 10 - 1

LÖRDAG 7 OKTOBER 13:30  Hässelby - Råsunda
Hässelbyhallen   Resultat: 6 - 5

lördag 14 OKTOBER 13:15  Tullinge - Hässelby
Tullingehallen   Resultat: 4 - 1

LÖRDAG 28 OKTOBER 15:45  Hässelby - Nacka Wallenstam
Hässelbyhallen   Resultat: 4 - 5

SÖNDAG 5 november 14:45  Täby FC - Hässelby
Grindtorpshallen   Resultat: 4 - 5

söndag 12 november 14:15  Järfälla - Hässelby
Jakobsbergs Sporthall  Resultat: 4 - 5

lördag 18 november 13:00  Hässelby - Sköndal
Hässelbyhallen   Resultat: 4 - 5

lördag 2 december 13:15  Rotebro - Hässelby
Sollentuna Sim & Sporthall  Resultat: 5 - 6

söndag 10 DECEMBER 15:00  AIK - Hässelby
Råstaparkhallen   Resultat: 5 - 3
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SPELPROGRAM
söndag 7 januari 13:00  Hässelby - Huddinge
Hässelbyhallen   Resultat: 3 - 4

söndag 14 januari 14:30  Råsunda - Hässelby
Hässelbyhallen   Resultat: 10 - 3

lördag 20 JANUARi 14:45  Hässelby - Tullinge
Hässelbyhallen

Fredag 2 februari 19:45  Nacka Wallenstam - Hässelby
Ormingehallen

LÖRDAG 10 februari 15:30  Hässelby - Täby FC
Hässelbyhallen
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lördag 24 februari 15:15  Hässelby - Järfälla
Hässelbyhallen

SÖNDAG 4 mars 13:00  Sköndal - Hässelby
Sköndalshallen

söndag 11 mars 15:00  Hässelby - Rotebro
Hässelbyhallen
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lördag 10 februari 15:30
Hässelbyhallen

NÄSTA HEMMAMATCH
OMGÅNG 15

HÄSSELBY
täby fc

TACK FÖR IDAG!
VI SES HEMMA I BORGEN!


