Trupp SDF SM F04

Hanna Hanselius

Förening
Partille IBS
Landvetter Wings (Pixbo W IBF)
Landvetter Wings (Lindås Rasta IBK)
Landvetter Wings
RIG Umeå (Landvetter Wings)
Landvetter Wings
Landvetter Wings
IK Zenith
RIG Umeå (Landvetter Wings)
FBC Lerum
FBC Lerum
Pixbo Wallenstam IBF (Myggenäs IBK)
Pixbo Wallenstam IBF
Pixbo Wallenstam IBF
Landvetter Wings (FBC Lerum)
Landvetter Wings (Lindome IBK)
Pixbo Wallenstam IBF
Landvetter Wings
IBK Kungälv
Pixbo Wallenstam IBF

Position
Notering
Back/Forward
Forward
Kapten
Forward
Back
Ass. Kapten
Forward
Center
Center
Center/Forward
Back
Center/Forward
Back
Forward
Forward
Back/Forward
Back/Forward
Center
Back
Forward
Målvakt
Målvakt

Tilda Ranebjörk

Ale IBF

Målvakt

Namn
Alicia Andersson
Ebba Wangerås
Elin Westerberg
Eline Van Uum
Ella Zetterstedt
Ester Lind
Filippa Fagersteröm
Irma Antan
Josefine Selén
Lina Engström
Linn Löberg
Linnea Wallberg
Lovisa Eliasson
Malin Broström
Minni Björsander
Moa Wahlström
Selma Albertsson
Tilda Eriksson
Alice Westling

Reserv

Kommentar:
Vi startade tidigt, hösten 2019 och vi hade bestämt att truppen skulle tas ut så tidigt som möjligt. Tre
dagar efter truppen var satt så slog pandemin till och tjejerna fick tänka om i sin målbild om SDF SM.
Vi tog ett tidigt beslut om att inte bryta upp truppen utan tro på det vi tagit ut och köra på detta
beslut. Detta var medvetet för att tjejerna skulle hitta en grundtrygghet och hålla kontakten om än
på distans.
Detta beslut känner vi var rätt. Truppen känns väldigt tight och man har viljan att slita för varandra.
Respekten finns där och starkt kamratskap byggt på respekt och prestigelöshet har gjort denna grupp
är extremt trevlig att arbeta med. Hela tiden har dock ett orosmoln hängt över oss ifall det skall bli
ett SDF SM eller ej men vi har hela tiden haft bilden klar vad vi vill åstadkomma.
Från oss i ledarteamet har vi kört på mantrat VIP som i vår värld står för Vilja, Inställning och Passion.
Vi har arbetat med rollacceptans och vikten av att ta sin roll oavsett vilken den är och bara ge positiv
energi för alla är en del i vinsterna oavsett om man spelat mycket eller lite på planen.
Vi i ledarstaben vill passa på att tacka alla som slitit och kämpat om en plats i laget, alla givande
dialoger med utövare och alla ledare i västsvensk innebandy. Utan er hade vi inte haft förmånen att
få leda denna sluttrupp mot SDF SM.
Med västsvensk innebandy i ryggen så ser vi framemot roliga dagar i Nyköping/Oxelösund.
//Mikael, Danne, Elin och Angelica

