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Nöjda Säfflespelare tackar varandra för en bra insats i en av matcherna.

Spelglädjen stod i centrum när Tina Thörner Cup avgjordes i Somashallen den gångna helgen och det förstår man
när man ser glädjen hos dessa båda Säfflekillar efter ett av många mål i turneringen.

Glädje i Säffle HC efter seger i öppningsmatchen mot Åmål i Tina Thörner
Cup.
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Ungdomlig spelglädje präglade Tina
Säffle HC arrangerade den
gångna helgen den andra upplagan av ungdomsturneringen
Tina Thörner Cup. Fem lag
deltog i turneringen, som i år
var öppen för spelare födda
2002 eller senare.
ISHOCKE Y
För utom hemmalaget ingick
Åmåls SK, Nor IK, Skåre BK och
Viking HC i cupen, där alla lag
mötte alla.
– Vi har mött alla lag tidigare,
men inte Viking, så det ska bli extra roligt, sa Säffles tränare Nikki
Hovinga förväntansfullt.
Isen var indelad i tre delar med
två spelplaner och en mittdel
som fungerade som en avbytarzon. Detta med anledning av att
de yngsta spelar matcherna på
ett sådant sätt, att när två klubbar möts delas de in i två lagdelar
och möter varandra på två planer
samtidigt. Resultatet på planerna
läggs ihop och blir ett slutresultat, men just för den här åldersgruppen är inte resultatet det
primära. Resultaten redovisades
förvisso, men det publicerades
ingen sluttabell och därmed korades ingen slutsegrare.
– Vi spelar för att ha roligt och
försöker avdramatisera resultat-

fixeringen så mycket som möjligt,
förklarade Hovinga.

Säffle–Åmål först ut
Matcherna spelades med rullande
klocka med avbrott efter varje 1,5minutsperiod för obligatoriska
byten – allt för att fördela speltiden så jämnt som möjligt och den
totala speltiden var 21 minuter.
Första nedsläpp gjordes 09.00
på lördagsmorgonen mellan Säffle HC och Åmåls SK och precis
likt ett derby blev matchen jämn
och spännande. Målen duggade
tätt på de båda planerna, men
framför allt var det spelglädjen
som ungdomarna utstrålade som
uppmärksammades från publikplats.
Matchen blev en fingervisning
på hur denna dag utvecklade sig,
där spelglädjen och de målrika
matcherna avlöste varandra. Det
gjordes närmare 200 mål totalt
och nästintill alla firades med
Tv-puck-liknande jubel oavsett
vad resultattavlan visade.

Hovinga var nöjd
När Hesa Fredrik ljöd för sista
gången efter att Åmål och Viking
avslutat dagen väntade en prisutdelning för lagen. Alla var lika
stora segrare denna dag och man
belönades därefter.

Efter en tät duell vid sargen kom en av Säfflekillarna loss med pucken, lämnar de andra kvar vid sargen och sätter
fart mot motståndarmålet.
En lyckad dag fick därmed ett
lyckat slut och för Säffles del kunde Nikki Hovinga summera dagen med två vinster, en oavgjord

och en förlustmatch.
– Vi var lite slitna på på slutet,
men spelarna är ursäktade då vi
samlades 07.45 i morse. Jag är

mycket nöjd med hur de har genomfört dagen, summerade Nikki Hovinga.
JOAKIM JOHANSSON
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Säffle HC spelade bra i Tina Thörner Cup och här är hela laget samlat på bild. Ett gäng unga Säfflegrabbar, som kan vara Säffle HC:s framtid om de fortsätter med ishockeyn även när de blir äldre.
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En situation från en av Säffles matcher, där man försöker få till ett bra
anfall.

Thörner Cup

Full fart mot mål! Det var fart och fläkt och mycket spelglädje i Tina Thörner
Cup.

Den lokala sporten
är bäst i
Tipsa oss!
Tel. 464 44
sporten@saffletidning.se

Johan Olsson i Säffle HC har fått tag i pucken och sätter fart förbi en motståndare och mot mål.
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