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Liden Bears säsongen 2005/06
Säsongen för hockeylaget startade med träningar i Kovlands ishall i oktober och november, där
även skridskoskolan deltog vid några tillfällen.
18 spelare har vi haft i laget; födda 1997-1994. Ledarna har varit: Roland Andersson (tränare),
Per-Erik Persson (tränare), Anders Olsson (materialare) och Marc Grein (lagledare).

Läger i Ramsele.
Den 3-4 december var dags igen att åka till Ramsele på träningsläger, som börjar bli en tradition
nu. Vi bodde denna gång i skolans gympasal, inte långt från ishallen. Frukost och kvällsfika åt vi
i cafeterian, middag på pizzerian och luncher på Hotell Färnlöfs. Förutom våra träningspass
spelade vi även en träningsmatch mot Ramsele. Trötta men nöjda barn åkte hem med bussen på
söndag eftermiddag.

Matcher.
I seriespelet U10 (Medelpad) spelades första matchen 10/12 mot Sundsvall Vit, där vi förlorade
med 9-2. 15/1 möttes Kovland på en träningsmatch; vinst med 10-1. Efter det följde 3
hemmamatcher i rad; 22/1 Liden–Nolby 2-7, 29/1 Liden–Matfors 12-9, 11/2 Liden–Timrå Vit
6-3. Kovland möttes borta den 12/2 i Ånäshallen, vinst till oss med 5-3. Helgen efter blev det 4-
4 mot Sundsvall Blå, hemma på Björnrinken. Jippomatchen mot föräldrarna spelades den 17/3
där barnen vann med 7-5. Den 22/3 spelades även en jippomatch mot Liden Senior Hockey
Team som slutade med vinst till seniorerna 13-4.

Cuper.
Den 18/12 deltog vi i Lötacupen i Nolby. Här spelades 2 grundspelsmatcher (Sundsvall Blå–
Liden 7-2 och Liden Nolby Blå 2-6). Matchen om 5:e plats mot Nolby Vit vann vi efter en
spännande match och nervkittlande avgörande straffläggningar. En mycket lyckat cup utomhus
med nöjda och trötta spelare efter en lång dag.
    Den 3/4 deltog vi i Kubal-cupen i Sundsvall, där åtta lag deltog. Efter gruppspelsmatcherna
(Bollnäs–Liden 1-8, Sundvall Blå-Liden 3-2 och Njurunda-Liden 3-3) hamnade vi i finalmatchen
om 3:e plats. Här mötte vi Hudiksvall där matchen slutade med förlust 3-1. Laget gjorde en
stark insats och kämpade hårt i samtliga matcher.

Skridskoskolan.
Vi har även i år haft en skridskoskola, nämligen på söndageftermiddagarna med ca 25 olika barn
som deltagit under vintern. Det är Peter Jeppsson som varit ledare.
Denna säsong hade vi tagit på oss isskötseln, där föräldrarna och ledarna har spolat isbanan,
vilket medförde att vi haft bra is under hela säsongen.
    Vi har haft en rolig säsong med motiverade och träningsflitiga barn. Hemmaträningarna
genomfördes två gånger per vecka på Björnrinken.

Vi vill även passa på att tacka alla sponsorer, föräldrar och övriga personer som hjälpt oss att
genomföra vår verksamhet.

/Marc Grein


