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BAKRE RADEN: Marc Grein lagledare, Roland Andersson tränare, Therese Backlund
Felix Gradin, Jesper Jansson, Sofia Backlund, Oscar Jaktlund, Dennis Frisk,

Jonas Staaf, Anders Olsson materialansvarig, Mattias Jonsson tränare.
FRÄMRE RADEN: Anton Backlund, Joel Melin Jeppsson, Linus Gradin, Signe Backlund,

Carl Abrahamsson, Robin Andersson.
LÄNGST FRAM: Sebastian Grein, Peter Jeppsson tränare.

Ännu en säsong är över och det är med glada
minnen jag tittar tillbaka på den. Laget, som
bestod av 14 spelare i åldern 8 till 12 år, trä-
nades av Roland Andersson, Peter Jeppsson
och Mattias Jonsson. Lagledare har varit Marc
Grein och Anders Olsson skötte materialet.

Seriespelet, läger och träningar
Vi startade upp i oktober med teknikträningar
i Liden samt några ispass i Ånäshallen i
Kovland. Även i år deltog vi i Medelpadsserien
U10. Nytt för denna säsong var dock att det
spelades en dubbelserie med totalt 16 matcher,
varav första matchen den 28 oktober.

Med betydligt sämre förutsättningar än de
flesta övriga lag i vår serie, klarade vi oss rik-
tigt bra, både spelmässigt och resultatmässigt.

Liden Bears 06/07.
Sammanlagt blev det 5 vinster, 1 oavgjort och
9 förluster. En bortamatch i Matfors fick stäl-
las in p g a det varma vädret som hade förstört
isen. Vi genomförde 7 hemmamatcher och
vädret var på vår sida så att ingen match be-
hövde ställas in. Sista seriematchen spelades i
Timrå, där vi fick spela i Eon-arenan, vilket
barnen tyckte var en häftig upplevelse.

I november åkte vi för fjärde året i rad på läger
till Ramsele. Vi körde några ispass och spelade
match mot Ramsele IK. Träningarna på
Björnrinken startades i början på januari och
vi kunde hålla igång fram till sportlovet.

Skridskoskolan
Skridskoskolan kom igång i mitten av januari
med sina träffar på söndagseftermiddagarna.

Fortsättning nästa sida
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Vi hade en bra uppslutning med ett snitt på
cirka 15 barn under ledning av Pär Hansson
och Jukka Huttunen.

Skridskodisco
En ny aktivitet arrangerades i år, nämligen
skridskodisco. Två gånger blev den av och vil-
ken succé det blev. Vid varje tillfälle kom det
cirka 30 barn och nästan lika många vuxna.
Nästa vinter kommer vi återigen dämpa belys-
ningen, spela discomusik, åka skridskor och
ha trevligt tillsammans några lördagskvällar.

Ismaskin och garage
Under hösten byggde vi ett garage till vår
ismaskin, som vi köpte av Nolby Hockey. Det
är en Zamboni Rolba av årsmodell 1977, som
ursprungligen fick jobba på bandyplan. Vi
provkörde maskinen några gånger på slutet av

säsongen och vi ser redan nu fram emot nästa
säsongs körningar.

Tack
Vi vill tacka alla sponsorer till barnens lagdres-
sar, Lions i Liden som skänkt en grillkur samt
alla övriga som har hjälpt oss att genomföra vår
verksamhet med gott resultat.
Marc Grein, Liden Bears (ishockeysektionen inom
Indalslidens SK)

Den nya
ismaskinen

Marknad i Liden!

 I samarbete med Lidens Skytteförening anordnar vi

Sommarmarknad 2007
Tid: 30 juni, 2006 kl 12.00—18.00

Plats: Åsens dansbana

För information och
anmälan, ring:

Katarina Sjölund
0692-102 91,
070-572 58 62 Marknad på da’n

och dans på kväll’n !Nya knallar är välkomna!


