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Hockeysektionen
Ungdomsansvarig Mattias Lanäs ........................ 073 - 375 94 15
Kansli Roger Häggstad ..................... 054 - 87 00 33 
 

Matcharrangemang 
Entré Robert Perman ...................... 072 - 700 91 40 
Cafeteria Lennart Wolgast ................... 070 - 296 10 17
Hockeyskolan Andreas Svensson ................ 070 - 510 39 96

Allmänhetens åkning  
Måndag, Tisdag med klubba 15.00 - 16.10
Onsdagar utan klubba 15.00 - 15.50
Lördagar  utan klubba varierande tider, se info:
 www.forshagaif.se

Stöd FIF, bli medlem ...........Pg 12 17 81-9
Pris...............150 kr/pers  ........................300 kr/familj

Följ oss på:
Facebook  ........ www.facebook.com/forshagahockey
Twitter  ........... twitter.com/hockeyFif
Hemsidan  ...... laget.se/forshagahockey

FIF HOCKEY
KONTAKTER
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TACK!

Vi i Forshaga IF 
tackar alla sponsorer 
och enskilda bidrags-
givare för allt stöd 
och hjälp vi har fått 
och får under säsong-
en!

Hockeysektionen 
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HEJ HOCKEYVÄNNER!
Nu är det äntligen dags för serien att dra igång !

Men först vill jag backa tillbaka några månader till det fantastiska Play-
Off vi fick vara med om. Det var väldigt lärorikt får våra unga spelare att 
få uppleva sådana matcher, då matcherna kommer tätt och det är tufft 
motstånd varje kväll. Man får en uppfattning på vilken nivå man prestera 
varje match. 

Vi hoppas naturligtvis att vi kan börja denna säsong som vi avslutade 
förra men det finns ingen garanti för det, utan vi måste fortsätta jobba hårt 
och ha en tro på det vi gör för det kommer inte utav sig själv.
Nu till denna säsongen!

Vi har gjort en del förändringar i truppen framför allt på forwardssidan. 
Men vi börjar från målvakterna där vi har David som är med oss igen, 
sedan har Hugo Svensson kommit in och fullbordat målvaktsparet.

På backsidan har vi en ny spelare i David Lennartsson som är en stabil 
back med ett bra första pass. Den största förändringen har vi gjort på for-
wardssidan där 6 st ny spelare tillkommit. Vi har stärkt upp med spelare 
som kan spela både ytterforward och centrar vilket gör att vi får en helt 
annat djup i laget, vi kan då också  variera laget på helt annat sätt.

Vi har också breddat truppen med fler spelare så att vi inte ska hamna där 
vi var före jul förra säsongen med mycket skador och en tunn trupp.
Träningsmatcherna är som brukligt upp och ner men tycker att vi hittade 
”vårat” spel mer och mer i cupen i Mariestad så vi känner oss redo för 
premiären.

Premiärmotståndarna är Nyköping vilket alla tyckare spås att vara ett 
topplag så det blir en bra värdemätare och en tuff uppgift direkt.
Nu ser vi fram mot en tuff serie med många intressanta och roliga match-
er!

FORZAFIF

Per Lundell, tränare
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Öppettider
Måndag - Lördag 08.00 - 22.00

Söndag 09.00 - 22.00
Förbutik 08.00 - 20.00

Välkomna !!

Kontoret 054 - 87 00 05              Charken 054 - 87 10 15
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• Bärgning av alla fordon • Starthjälp  
• Låsöppning • Jourreparationer  
• Transporter

0552 – 411 55 
Dygnet runt DEJE – FORSHAGA
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Deje Rörtjänst AB
Industriv. 10, 669 31 DEJE  Kommer FIF:s kassör vara lika nöjd 

som Nisse Gustavsson var efter en 
av stormatcherna på 50-talet, när pu-
bliken strömmar till Ängevi i vinter
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Tre Kronors Skridskoskola ”Lek på Is” 
riktar sig till alla barn födda 2013 och yngre.

 
Vi välkomnar givetvis också äldre barn som vill lära sig åka skrid-
skor och ha kul på isen! Fokus är lek och att få barnen att tycka att 
skridskoåkning är roligt! För deltagande krävs ingen förkunskap 
utan alla deltar efter egen förmåga. Isen delas i två halvor där den 
ena sidan innefattar stöd av förälder eller redskap. Den andra sidan 
är för de som kommit lite längre i sin åkning och inte behöver hjälp 
av förälder eller balanshjälpmedel. 

Förutom skridskor krävs hjälm med galler och halsskydd. Även för-
äldrar på is måste ha hjälm. Utrustning finns att låna för såväl barn 
som vuxen! Aktiviteten är inte förknippad med närvaroplikt eller 
aktivitetsavgift. 
Endast medlemsskap i Forshaga If krävs. Till er föräldrar – ni får 
gärna vara med som ledare. Tidigare skridsko/hockeykunskaper 
är inget måste. 

Tre Kronors Skridskoskola genomförs på söndagar 
mellan 9:40-10:40 med start den 29 september 

Varmt välkomna att prova!
För att delta i hockeyskolan skall du
vara medlem i föreningen

E nskild medlem        150 kr
Famijlekort                   300 kr

Avgiften sätt in på pg 12 17 81 - 9
Ange namn på inbetalningen



 
 • Datorer • Nätverk
 • Servrar • Skrivare

Installation av bredband • Hjälp med spam & virus
Applikationsprogrammering

Service på plats hos Er eller i vår verkstad

Företag & Privatpersoner
www.varmlandsit.se

0552-211 50

Listhyvleri • Byggmaterial
                             Dömlevägen 4, 669 91 Deje,  

Butik 0552–101 63, Kontor 0552-103 50 
www.dejetra.se
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Försäljning av:
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Vår verksamhet
- Medlemsstidningen VISaren helt tryckt i färg kommer ut 4 ggr/år
- Vi arrangerar ca 40 idrottscafèer i Värmland
- Den 12 oktober redovisas dom 10 idrottspersoner som ingår i    
  Värmlands ”Wall of fame”
Medlemsavgiften 200 kr sätts in på bankgiro 836-7674
Skicka dina uppgifter till visaren@varmland.rf.se och ange
pnr,namn, adress, telefon,mailadress            hemsida: www.vihs.se 
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Tre Kronors Hockeyskola riktar sig till alla barn som är födda 2012. 
Efter några veckor ger vi även plats till barn som är födda 2013 

och som vill ha en mer hockeyinriktad träning.
 I fokus står leken med målsättning att få barnen att tycka att 

skridskoåkning samt spela hockey är kul! 
Träningen varieras i olika stationer med smålagsspel, 

skridskoteknik, klubbteknik samt islekar. 
Träningar genomförs på onsdagar 16:30-17:30, söndagar 10:40-11:40

Premiär söndag 29 september kl 10.40 - 11.40 

För mer info kontakta Forshaga IF’s kansli info@forshagaif.se

Vi förverkligar industriella idèer

Tfn 054 - 60 24 60
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Höstlovshockey
ÄNGEVI ISHALL

Värmlands roligaste höstlov startar
Se annons Forshaga - Dejebladet och sociala medier

Information finns även på vår hemsida

VÄLKOMNA !!
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Foto: Ann Karlsson 
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Välkommen till vår nya butik

FORSHAGA FÄRG
Storgatan 43 , Forshaga, tfn 054 - 87 01 89, öppet mån-fre 9-18, Lör 10-14

Foto: Ann Karlsson
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SÄSONGSKORT
Pensionär 850 kr
Övriga 1350 kr

Köpes på kansliet tfn 054 - 87 00 33

Forshaga ultras Christian Brandt tv och Emil Karlsson är två av 
Forshaga IF:s största supporters som aldrig missar en match 
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