
Hammerdalsresan
Den iörsta bussresan denna
säsong gick lite oväntat till den
lilla orten Hammerdal, en rik.
tig metropol i de jämt-Iändska
skogarna.

Ett tusental invånare, en ShelI-
mack, en liten innebandyhaIl och
ett cafe/restaurang/pizzeria som
är det uppenbara stället att hänga
på en lördagkväll - det är inte
konstigt att Dalens herrar .och
damer förväntansfullt packade in
sig i bussen för att upptäcka stäl-
let man aldrig tidigare hört talas
om.

Förutom vilja att uppleva Ham-
merdals lördagsaktiviteter heter
kopplingen tiII denna plats Chris-
tian Larsson, herrlagets kvicka
och skarpskjutande högerfor-
ward som värvades till laget in-
för förra säsongen.

Med en imponerande poäng-
skörd på 136 poäng i division 2
under säsongen -11/12 gjorde
han Hammerdal till en större

prick på innebandykartan. Efter
en trevlig inbjudan från klubben
som fostrat honom åkte Dalenia-

gen iväg i ottan för att spela vit
boll i olika former.

Första stoppet på resan gjordes
på Strömsunds golfbana. Här de-
lades spelarna in i olika lag, fick
en klubba i handen och skickades

ut längs de grönskande banorna.
Huruvida spelet höll något mått
låter vi vara osagt, men det var i
alla fall en del frågetecken som
rätades ut.

Jennie Holmgren upptäckte efter
halva rundan att hon egentligen
borde spela åt andra hållet, Joel
Bäckström fick erfara att det är

med livet som ipsats man står
bredvid slagkvinnorna Nata-
lie McNeil och Linnea Ivars-

son, Emelie Nordlinder hittade
stunder av eufori när bollen

"flög så högt" , Maja Stoltz lärde
sig slå väldigt rakt - och mindre
långt, och Ketil Kronberg spe-
lade i vanlig ordning åt alla håll,
left-rigtare som han är.

Det var med andra ord en lärorik

och väldigt trevlig start på dagen.

Väl framme i Hammerdal bytte
lagen ut golfklubborna mot
någonting de kan lite bättre - in-
nebandy. På damsidan stod Brun-
flo för motståndet, ett motstånd
som fick kapitulera med 16 mål
i baken efter att Dalenmaskinen

kommit igång ordentligt med
målskyttet.

I herrrnatchen hette motståndet
"Jämtland AllsIar" , där bland an-
nat den andra brodern Larsson
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.fanns med på laguppställningen,
vilken tillslut även i poängpro-
tokoIlet. Slutresultatet noterades
till 7-2, även här till Dalens
fördel.

Värt att nämna är också att ny-
förvärv som Patrik Suchanek,

. Alexander Rönniund, Marcus
Berglund, Mattias Ljunggren,
Magnus Johansson, Niklas
Ivarsson, Joel Bäckström, Isa-
belle Lungu, Caroline Mähler,
Ida Gatugård, Maja Stoltz och
Ernelie Jansson fick dra på sig
Dalentröjan för forsta gången.

Dessutom fick nya delar av trän-

aruppsättningarna ta ton i båset i
form av damernas Per Sikstrom
och herrarnas Thomas Anders-
son.

Sammanfattningsvis ett roligt
besök i inlandet och ett tillfaIle
att åka en ny väg genom in-
nebandysverige. Ett stort tack till
Hammerdal och alla inblandade
arrangörer som gjorde dagen
möjlig!
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