Säsongen 2007/2008:
Kvartsfinalserie mot Färjestad

Frölunda slutade sexa i grundserien och fick i kvartsfinalen möta Färjestad i en
väldigt jämn matchserie. Färjestad vann den sjunde och avgörande matchen på
hemmais med 3-1.
Som en liten tröst i sammanhanget vann J20-laget sitt sjunde SM-guld på 2000-talet.

Säsongen 2007/2008:
Emma fick åka till VM i Canada

Emma Martinsson från Partille vann i februari månad 2008 Skills Challenge på Hovet
i Stockholm och fick därmed representera Sverige vid motsvarande tävling under
ishockey-VM i Canada senare under våren.
Emma hade dess för innan vunnit en deltävling i Göteborg och fick sedan alltså möta
såväl nationellt som internationellt motstånd.
Emma som spelade hockey i Partille/Järnbrott, har sedan dess spelat med både
Hanhals och Hisingen. Han har också nyttjats flitigt i juniorlandslaget.

Säsongen 2007/2008:
Flera västsvenska tjejer i juniorlandslaget

Vi hade vant oss vid att många av våra duktiga tjejer, exempelvis i Veddige, flyttade
österut för att kunna vidareutvecklas, men i takt med att tjejishockeyn växte och
breddades så blev det också fler tjejer som exempelvis fick chans till spel i
juniorlandslaget.
Denna säsong spelade Chanette Svensson i Damlandslaget. Hon hade sina rötter i
SH84, men hade också spelat för exempelvis Veddige och Hanhals.
Tittar man på Damjuniorlandslaget är det en riktigt rolig läsning. Här fanns fem
spelare som representerade HK Kings Kungsbacka, nämligen Hanna Rutström,
Louise Bülow-Andersson, Alexandra Johansson, Astrid Lilja samt Anna Nyman.
Om vi hoppar ett år framåt i tiden, till 2008/2009, och tittar på motsvarande
damjuniorlandslag hittar vi följande namn; Rebecka Lilja, Emma Martinsson, samt
Astrid Lilja – samtliga representerande Hanhals IF.

Säsongen 2007/2008:
Division II Götaland Västra

Även om många arbetat aktivt för att få fler flickor att upptäcka ishockeyns tjusning
så har det också varit ett mål att få fler klubbar att erbjuda flickor hockeyspel i sin
verksamhet. Säsongen 2007/2008 fanns det kanske 120-150 flickor som spelade
hockey, men inte så många lag. I division II Götaland Västra återfanns distriktets
olika lag. Serien innehöll totalt följande föreningar; Stenungsund, Kings Kungsbacka,
Rönnäng, Lerum, Järnbrott, Hisingen samt Hovås. De tre bästa lagen gick sedan till
Götaland A, där vinnaren i sin tur gick till division I . I division I Södra denna säsong
fanns Kings Kungsbacka, Växjö Lakers, Jönköping samt Järnbrott. I SM-slutspelet
förlorade Kings i kvartsfinalen mot Örebro.

