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Vi hälsar huddinge
varmt välkomna till

Hässelbyhallen

dagens domarpar:  
Daniel Kölborn & Nihada Cenanovic

arrangemangsansvarig: Samuel Entian
speaker: Micke Edehag
sargvakter: Hawks P06

matchknattar: Hawks F08/09

ARRANGEMANGSGRUPP
Samuel Entian
Jimmy Lidmyr
Robin Lidmyr
Micke Edehag
Pär Hugozon
Micke Klomark
Anders Nilsson
Julius Dalén
Anna Öberg
Lisen Lidmyr
Jenny Krona
Johan Jansson

Vi vill gärna vara fler! Hör av dig 
till samuel@hskinnebandy.se. 

Media och matchprogram: Petra Lundmark
Foto: Petra Lundmark & Johan Folke



matchprogram 2018/2019 dam division 1

www.hskinnebandy.se

MÅLVAKTER
58. Jill Ivung (2000)

98. Nathalie Jelgard (1998)

3. Julia Andersson (C) (1988)
4. Anneli Gigg (1982)

5. Linda Hedin (c) (1976)
7. Isabelle Lundh (1996)

8. Linda Wedin (1994)
10. Molly Johansson (1997)
13. Petra Friedmann (2000)

20. Ellen Wistedt (2000)
21. Hanna Mörk (2000)

24. Jennifer Hallander (1998)
28. Evelina Modh (2000)

30. Elisabeth Qvarfort (1980)
50. Hanna Sjöberg (1994)
55. Ebba Kronwall (1999)

66. Marika Forsman (1991)
71. Ellinor Karlqvist (1994)

75. Tilde Åström (2000)

LEDARSTAB
Anders Schough

Lotta Mörk
Daniel Hallander

Lars Hellman

MÅLVAKTER
1. Emma Samuelsson (2002)

9. Maria Rönngren (1990)
10. Alexia Classon (1992)
17. Malin Johansson (c) (1994)
23. Alva Lundin (2000)
45. Filippa Bergman (2002)
50. Ida Petrén-Lantz (2001)
55. Tilda Kleresjö (2001)
60. Tiffany Risshall (2002)
68. Mathilda Ekenlinde (2002)
70. Jennifer Arvidsson (2002)
71. Sara Hemmingberg (2002)
72. Julia Schutz (1999)
75. Linn Maxen Jordal (2001)

LEDARSTAB
Mårten Arvidsson
Joakim Bergman
Gunnar Maxén

HÄSSELBY huddinge

dagens domarpar: Daniel Kölborn & Nihada Cenanovic

laguppställning
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HUVUDTRÄNARE
ANDERS schough
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HÄSSELBY HAR INLETT DE FÖR-
STA FEM OMGÅNGARNA MED TVÅ 
VINSTER, EN Oavgjord och två 
förluste. nu tar vi emot hud-
dinge hemma i borgen. 

Två raka vinster på hemmaplan, hur 

känns det?

-  Det är såklart härligt att vi har 
presterat bra och fått med oss 

vinster i vår hemmaborg. Här är vi 
starka och har ett härligt stöd från 
vår publik som alltid ger oss extra 
energi.

Hur har det sett ut sedan senaste hem-

mamatchen mot Täby?

- Vi har haft som vanligt bra trä-
ningar med bra tempo. Senaste 
match var mot Vendelsö på bort-
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aplan, där vi lyckades ta med oss 
första pinnen på bortaplan i D1. Vi 
gjorde en rejäl upphämtning i sista 
perioden och den starka upphämt-
ningen tar vi med oss.

Ni spelar i två serier denna säsong Di-

vision 1 och Division 2, hur har det sett 

ut i D2 inledningsvis?

-  Det stämmer! Vi har en väldigt 
bred trupp denna säsongen, vilket 
är såklart väldigt kul att många vill 
vara hos oss och det är även bra 
för utvecklingen hos spelaren. Det 
skapar konkurrens och även högt 
tempo på träningarna. 

- D2 har vi inlett godkänt och spelat 
jämnt mot samtliga lag och har en 
intern målsättning att komma bland 
topp 4 i den serien. Det är även en 
väldigt god väg för våra juniorer att 
spela i D2 för att utvecklas ytterli-
gare.

Vad tror du om matchen mot HUDDINGE 

IBS?

- Jag tror det blir en jämn fight 
idag. Huddinge har såklart tappat 
många spelare från föregående år. 
Dem har en liten stomme kvar av 
tidigare säsongens spelare, plus ett 
par hungriga juniorer som visar stor 
potential. Vi kommer få slita som 
vanligt och behöver hålla ett högt 

 

tempo matchen igenom med snabba 
fötter och snabb beslutsamhet med 
boll. Vi kommer vinna i slutändan 
då vi har bäst spets med ett snabbt 
tempo med och utan boll!

Stort tack Anders och lycka I HELGEN! 
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LINDA WEDIN
född: 1994
forward
säsonger i Hässelby A-lag: 2
moderklubb: Sundbyberg
tidigare klubbar: Duvbo
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LINDA WEDIN
född: 1994
forward
säsonger i Hässelby A-lag: 2
moderklubb: Sundbyberg
tidigare klubbar: Duvbo
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dagens domarpar: Bjarne Heckelstrand & Thomas Begal

matchens profil #8 LINDA 
wedin - kom till hässelby 
från duvbo inför förra 
säsongen. Hon gör sin andra 
säsong i hässelby och sin 
åttonde säsong i division 1. 

Du gör din andra säsong med hässelby. 

Hur trivs du i klubben? 

- Jag trivs superbra. Med laget 
såväl som ledningen runtomkring. 
Med det här laget är det alltid roligt 
att spela innebandy. Vi har jättekul 
såväl på som utanför planen. Det 
var avgörande när jag valde Hässel-
by. Den är också en väldigt seriös 
klubb. 

ni spelade oavgjort 6 - 6 borta mot ven-

delsö senast. Berätta om den matchen. 

- Vi är inte nöjda med det resulta-
tet. Vi gjorde två ganska så dåliga 
perioder och låg under med 4-1. Sen 
gjorde vi en kanonupphämtning till 
6 - 6. Vi gick ner på folk och bör-
jade spela vårt egna spel. Vi är ett 
jättebra lag när vi får föra matchen. 
I de två första perioderna förde vi 
inte matchen men sedan i tredje tog 
vi över. Med tanke på hur vi började 
matchen så får vi ändå vara nöjda 
med 6-6.  
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ni har spelat fem omgångar och har sju 

poäng. två vinster, två förluster och 

en oavgjord. dina tankar kring det? 

- Det är väl inte riktigt enligt för-
väntan. Vi hade tänkt oss att ta lite 
fler poäng. I den allra första match-
en fick vi möta Bele Barkarbys 
allsvenska lag. Vi stod upp bra mot 
ett allsvenskt lag tycker jag och det 
var kul att spela. 

ni möter huddinge på lördag. vad vet du 

om dem? 

- Jag har mött Huddinge i division 1 
tidigare men det är många år sedan. 
Det är alltid tuffa möten. Men jag 
måste erkänna att jag har dålig koll 
på dem den här säsongen. 

vad behöver ni göra för att få med er 

tre poäng på lördag? 

- Jag tror och hoppas att vi kommer 
få spela vårt spel matchen igenom 
och att vi i slutändan vinner den. 
Får vi spela vårt spel så kommer det 
gå vägen.  Det ska bli otroligt roligt 
att spela. Alltid kul med hemma-
matcher med mycket publik och bra 
arrangemang. 

Någon spelare i Hässelby som impone-

rat på dig lite extra hittills? 

- Jag tycker det är många som har 
gjort bra ifrån sig. Men jag skulle 
vilja lyfta fram Evelina Modh som 
efter en lång knäskada nu är till-

www.hskinnebandy.se
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baka igen. På senaste träningarna 
har hon framförallt visat ett skarpt 
målsinne. Jättekul att hon har tagit 
sig tillbaka!  
har du några personliga mål med den-

na säsong? 

- Jag vill alltid utvecklas som 
innebandyspelare. Just nu vill jag 
framförallt bli bättre på frilägessi-
tuationer. Att bli mer distinkt. 

Ett stort tack LINDA och lycka till i 

matchen mot huddinge och resten av 

säsongen!

www.hskinnebandy.se
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LEDARTEAM HÄSSELBY dam

lotta mörk
lagledare

ANDERS schough
huvudtränare

lasse hellman
tränare

daniel Hallander
tränare
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NÄSTA HEMMAMATCH

lördag 10 november 13:00
Hässelbyhallen

HÄSSELBY
vs. nacka

DAM DIVISION 1
TABELLEN
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ETT STORT TACK TILL 
arrangemangsgruppen 

och hemmapubliken!

PUBLIKSIFFRA 2018/2019
29/9: Hässelby - Rotebro: 144
8/10 Hässelby - Täby: 151


