
Alla spelare erbjuds 10-11 seriematcher under året. Spelarna är indelade i var sin grupp som 
benämns med en färg, se nedan. Det innebär att 5-6 spelare alltid spelar match tillsammans, men 
sedan turas grupperna om att spela med varandra. Alla kommer därmed att spela ett par matcher 
tillsammans under säsongen. Kan man inte delta på matchen så meddelas detta till tränare. Ibland 
ersätts spelaren, ibland inte. Det är därmed inte säkert att spelaren per automatik erbjuds en annan 
match att spela, detta sker vid behov. Då utgår vi efter principen minst spelade matcher. 
Förhoppningsvis blir det nu lättare för er föräldrar att planera. Fem bortamatcher är ännu inte 
bokade, men så snart det är klart uppdateras listan. Matchen blir sannolikt närliggande de datum 
som står i listan. Genom veckobrevet skickas sedan en påminnelse vilka spelare som spelar match 
under veckan. 

 

Vit 

Ebba, Klara, Wilma Eriksson, Moa, Emilia 

Svart 

Isabella, Wilda K, Svea B, Elsa M, Vilma Ersson 

Röd 

Zelma, Elsa E, Vilda B, Kajsa, Agnes S 

Grön 

Svea L, Frida, Julia, Alva, Tilde W, Agnes B 

Blå 

Tilde B, Signe, Tori, Emma, Wilma Lundgren, Astrid 

 

  



Matcher 

Saik borta 21/5 grön & vit 

Bergnäset borta 28/5 blå & svart 

Gammelgården borta 29/5 röd & grön 

Gammelstad borta 3/6 vit & blå 

Munksund borta 6/6 svart & röd 

Sävast hemma 11/6 grön & svart 

Trångfors hemma 11/6 vit & röd 

Infjärden borta 13/6 röd & blå 

Alvik borta 18/6 blå & grön 

Notviken borta 18/6 svart & vit 

Lira hemma 20/6 grön & vit 

Norrsken hemma 25/6 svart & blå 

Öjebyn borta 26/6 röd & grön 

Saik hemma 6/8 röd & blå 

Bergnäset hemma 9/8 vit & svart 

Trångfors borta 17/8 grön & röd 

Munksund hemma 20/8 blå & vit 

Gammelstad hemma 20/8 svart & röd 

Alvik hemma 27/8 blå & grön 

Sävast borta 27/8 vit & röd 

Infjärden hemma 3/9 svart & grön 

Notviken hemma 3/9 vit & blå 

Gammelgården hemma 10/9 blå & svart 

Norrsken borta 10/9 röd & grön 

Lira borta (ej bestämt när) vit & svart 

Öjebyn hemma 17/9 grön & blå 


