GEMENSKAPEN

”VI VILL GÖRA NYTTA FÖR ETT
BÄTTRE SAMHÄLLE OCH GE BARN OCH
UNGDOMAR EN MENINGSFULL FRITID
TILLSAMMANS MED FRÖLUNDAS
GODA VARUMÄRKE”

UNGDOM & REGION
• Gratis prova på hockeyskola för tjejer och
killar, 5-7 år. Fritt lån av utrustning. Både
flick- och pojkgrupper.
• Ungdomsverksamhet för 250 barn i
åldrarna 8-15 år, varav 25 flickor.
• Prolympia Högstadie med ishockeyinriktning, Årskurs 7-9. Lärande med idrott
som drivkraft. Starkt samarbete; Skola,
Klubb, FHC
• Frölunda HC arbetar med 42 föreningar
i hela Västsverige. Utbildningsprogram
för att utveckla pojk- och flickhockeyn i
regionen.
Clinics, MV-tränare, Flickor, Hockeyskolor,
Regionsjuniorer, Ledarakademi.

FRÖLUNDAS FÖRSTA FLICKLAG
• 25 flickor 6-10 år.

• 5-7 matchtillfällen.

• Ett historiskt lag.

• Möjlighet att deltaga i 4 tjej-träffar
med flickor från hela regionen.

• Egen träningstid och möjlighet
att fortsätta träna med pojkar.

• Knattelag i Scandinavium vid två
tillfällen.

• Nya träningströjor och anpassad
utrustning.
• Frölunda startar tjejcup 2019.
• Medlemskap i flicknätverket Go Girls
för flickor 9-13 år.

GEMENSKAPENS LÄKTARE
• Genomförs tillsammans med pojkar och
flickor i årskurs 3 och 4.
• Under året besöker spelare från A-truppen
fyra skolor och totalt 600 elever där de
berättar om hur man blir en Frölundakaraktär och arbetet med Jag tar ansvarprojektet. Barnen får sedan i uppgift att
berätta i ord och bild hur man tar ansvar
och presentera för spelarna vid deras
återbesök till skolan.
• Barnen får även besöka Scandinavium och
uppleva en ishockeymatch.

ÅTTANS SPÅRVAGN
• Skridskoskola för flickor och pojkar i
årskurs 1.
• Utbildningen genomförs under oktober
och januari månad i Angered och
Marconihallen (Frölunda/Högsbo/
Tynnered).
• Vi tar emot totalt 1000 barn vid tre
tillfällen.
• Syfte att skapa ett bestående intresse för
is-sport och en meningsfull fritid.
• Frölunda HC står för utrustning och
instruktörer – barnen står för skratten och
en och annan vurpa.
• Instruktörer lär ut på ett pedagogiskt och
lekfullt sätt.
• Efter skridskoskolan bjuds barnen med
anhörig till match i Scandinavium – för
vissa barn deras allra första hockeymatch.
Frölunda bjuder på 2 000 matchbiljetter.

