Säsongen 2005/2006:
Ny spännande final för Frölunda

HV71 vinner elitseriens grundserie före Frölunda, Linköping och Färjestad. I
kvartsfinalen vinner göteborgarna i fyra raka matcher över Brynäs, men får det
tuffare i semifinalen mot Linköping. Frölunda vinner första matchen hemma, men
det satt riktigt hårt åt. Linköping fick bland annat två mål bortdömda och Niklas
Andersson avgör när det återstår lite drygt två minuter av matchen.
Sedan vinner östgötarna tre raka matcher och Frölunda är därmed i en så kallad
brottarbrygga. I den femte matchen tar Linköping ledningen, men Frölunda vänder
matchen och sedan även hela matchserien.
Finalserien avgörs i match nummer fem då Färjestad vinner i Scandinavium och
därmed tar ledningen i matchserien med 3-2. De avgör sedan på hemmais genom att
plocka sin fjärde vinst.

Säsongen 2005/2006:
Nytt pris till Kallio och Karlsson
Håkan Loob Trophy till säsongens bäste målskytt i elitseriens grundserie instiftades
av Svenska Hockeyligan och Canal+ denna säsong.
Första gången priset skulle delas ut fick det delas mellan två målskyttar, nämligen
Frölundas Tomi Kallio som gjort 26 mål på 49 matcher och HV71:s Andreas Karlsson
med 26 mål på 50 matcher.

Säsongen 2005/2006:
Unga landslagsspelare
Under säsongen var det många unga landslagsspelare med hemvist i Göteborg:
Team 16: Andreas Lindström, Jakob Broström och Dennis Pegenius.
Team 17/18: Jens Hellgren, Niclas Wennerlöf, Joakim Andersson, Robin Figren och
Simon Hjalmarsson.
Team 19/20: Joel Gistedt, Jonas Ahnelöv, Richard Demén-Willaume, Anton Axelsson,
Patrik Carlsson, Sebastian Karlsson, Victor Stålberg samt Patrik Zackrisson.

Säsongen 2005/2006:
Bara Kungälv klarade kvalet till ettan

Många av våra lag i division II fick chans till play off, men de flesta föll redan i första
rundan. Helsingborg slog ut Kings Kungsbacka, Boro/Vetlanda besegrade Kållered,
Västervik grusade Göteborgs IK:s drömmar medan Bäcken och Kungälv gick vidare
till nästa omgång där de båda lagen ställdes mot varandra.
Bäcken vann det första mötet, men sedan tog Kungälv två raka segrar och gick vidare
till en kvalserie mot Lindlövens IF, Karlskoga HC och Åmåls SK. Kungälv slutade
tvåa i gruppen och var därmed klara för spel i division I kommande säsong.
I kvalet till division II drog Hanhals det längsta strået framför Mölndal, Fotskäl och
Härryda i samma kvalserie.

Året 2006:
Göteborgs andra TV-puckvinst

När Göteborg tävlar i TV-pucken hör det till vanligheten att många av spelarna har
sin klubbtillhörighet i Frölunda HC. Dock har killarna oftast sin modersklubb i
någon av distriktets övriga ungdomsklubbar som också bedriver en bra
ishockeyutbildning av unga talanger. Det varierar också stort mellan åren hur de
olika klubbarnas representation ser ut.
År 2006 vann Göteborg för andra gången TV-pucken genom att vinna över Skåne i
finalen med 2-1. Laget bestod av följande spelare: Viktor Fouchenette (Hanhals IF),
Victor Alm (Partille HK), Joakim Börjesson (Partille HK), Jonathan Johansson
(Järnbrotts HK), Axel Ramsgård (Frölunda HC), Joel Magnusson (Bäcken HC), Tim
Bränholm (Hovås HC), William Thorén (IF Mölndals Hockey), Calle Klingberg
(Lerums BK), David Gustavsson (Hovås HC), Alexander Ahlsbäck (IF Mölndal
Hockey), Sebastian Blomstervall (IF Mölndals Hockey), Casper Carning (Bäckens
HC), Sebastian Stålberg (Lerums BK), Dennis Pegenius (IF Mölndals Hockey),
Andreas West (IF Mölndals Hockey), Andreas Lindström (IF Mölndals Hockey),
Marcus Malmsten (Järnbrotts HK), Niklas Jakobsson (Kungälvs IK), David Hofling
(IF Mölndals Hockey) samt Robin Lehner (IF Mölndals Hockey). Ledare var Mikael
Ström, Lasse Berndtsson, Peter Pettersson, Bertil Carlsson och Stefan Janse.

Den 1 november 2006:
Tjejdag i Wallenstamshallen

Göteborgs Ishockeyförbund, i samarbete med Frölunda HC, arrangerade onsdagen
den 1 november 2006 en särskild tjejdag i Wallenstamshallen. Femtiotalet tjejer fick
chans till hockeyutbildning samt att träffa andra hockeyintresserade tjejer i åldrarna
9-16 år.

Det fanns vid den tiden stor optimism kring tjejishockey eftersom det bland annat
var väldigt många flickor i hockeyskolorna samt i de yngsta pojklagen.

