
Svensk ishockeys Dam- & flicksatsning 

9 januari 

Sverige vs Canada  

Svenska Ishockeyförbundet har ett gemensamt mål med sikte på 2030, att alla flickor som vill spela 

ishockey, oavsett var i landet de bor, ska ha möjlighet att spela i homogena flicklag. 

Dam- och flickishockey ska vara en naturlig del av arbetet med föreningsutveckling. 

Regionförbundet Ishockey Norr och RF-SISU Jämtland/Härjedalen bjuder in till en inspirationskväll för alla 

Dam- och flickspelare och dess ledare. Vi vill tillsammans med er föreningar utveckla verksamheten så den 

blir så bra som möjligt, för så många som möjligt så länge som möjligt.

Plats: Skidstadion, det röda huset, vi startar kl. 15.30, avslutar kl. 19.00 därefter åker vi till Arenan

Program för dagen:

• Tobias Molin, Ordförande Jämtland/Härjedalens Ishockeyförbund hälsar välkommen

• Landslagschef Anders Lundberg informerar om landslagens verksamhet. 

• Sara Ridderlund, Svenska Ishockeyförbundet, Dam- och Flickansvarig, ledare och tidigare spelare 

• Århundradets spelare Kim Martin Hansson berättar om sin karriär (Kim deltar via Länk)

Vi bjuder på mat

Workshop i två grupper, där ledare ges möjlighet till inspiration och erfarenhetsutbyte och spelare får 

möjlighet att tycka till om verksamheten, vad är bra idag och vad kan bli bättre?

Summering och planering av nästa steg.

Kl. 20.00 bjuder vi på matchen  mellan Sverige vs Canada

För att synas bra i TV vill vi att alla tar med sig sin förenings matchtröja.

Har du en kompis som är sugen att prova på ishockey, ta med dig henne också.

Anmäl dig här senast den 5 januari

Inbjudan riktar sig till:

Jämtland/Härjedalens alla Flick- och Damspelare från 9 år och uppåt och deras ledare samt föreningarnas 

Ordförande eller annan styrelsemedlem. I mån av plats får övriga distrikt i Region Norr delta.  

Vid frågor kontakta:

Regionförbundet Ishockey Norr, Ingela Asplund, 070-109 03 36, ingela.asplund@hockeykontornorr.se

RF-SISU Jämtland-Härjedalen, Dan Jönsson, 073-046 49 20, dan.jonsson@rfsisu.se
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