Information om seriespel / trupper 2021-2022
Alla ni som står med i dessa trupper skall reservera följande datum för att representera Täby
i BL/Nationella serien
Vi ser det också som en självklarhet att ni som inte spelar BL-matcherna är på plats på våra
hemmamatcher för att hjälpa till och heja om ni inte har ”giltigt” förhinder.
Vi kommer i år att boka in vilka som skall vara linjedomare på de tre hemmamatcherna nu
direkt (se nedan). Kan man inte det datumet får man själv byta datum med någon annan.

Speldatum MellanSerien BL:
Mån 10 jan 18.00 Täby - Halmstad:
Sofia, Isak, jenny, Linn A-F, Jocke.
Tisdag 25 Jan 18.00 Täby - Frölunda
Jennifer, Linn W, Linnea, Malin, Alexandra.
Vill man byta går det bra men då gör man det internt.

Speldatum Nationella serien:
•
•

23/10, 27/11, 28/11, 12/2, 19/3 och 23/4
Seriespel utomlands eller annan tävling är ej tillåtet förutom om det är ett landslagsuppdrag.
Ungdomslandslagsspelare har möjlighet att avstå varsitt seriesammandrag för internationellt
tävlande.

•

Helst skall ni se till att det inte krockar med något annat ”privat” heller, men om det ändå gör
det; säg till i god tid så att vi vet. Vet ni redan nu något datum som ni kommer att vara borta,
vänligen meddela det så fort som möjligt

•

Uttagning sker inför varje seriehelg ca två veckor innan aktuellt datum. Trupperna är rörliga,
dvs att man står i en trupp betyder inte att man med säkerhet kommer att spela där varje
gång. Man kan också bli uttagen till ett av de andra lagen, eller bli flyttad om någon är
sjuk/skadad

Blir man inte uttagen till en match är man automatiskt reserv och skall kunna hoppa in med kort
varsel.
•

Spelarna skall coacha varandra och heja under matcherna. Mobiltelefonerna skall vara
nedpackade i väskan

A + B-lagstrupp
Lagledare BL: Mattias Borg, Peter Axelsson & Nina Jäntti Lagledare div 1: Boxiao
Pan
Clara Nistad
Ashwathi Pillai
Richard Kuhl
Jessica Silvennoinen
Max Svensson
Rebecca Kuhl
Tom Söderström
Larry Li
Emil Johansson
Viktor Aglinder
Adrian Levin
Josh Langley
Ludwig Axelsson
Emil Söderdahl
Boxiao Pan
Julia Tuvesson
Maria Persson
Miranda Johansson
Elin Boman
Lovisa Neuber
Eric Ramstedt
Deepak Pillai
C+D lagstrupp,
Lagledare div 2 : Mikael Mustonen Lagledare div 4: Sven Hagström Victor
Morskogen
Isak Erliksson
Christoffer Boman
Linnea Eriksson
Linn Wennersten
Malin Mustonen
Filip Pol
Alexandra Winge
Calle Mustonen
Albin Pehrson
Axel Björkenheim
Linn Adolfsson-Funk
Alix Nordström
Jennifer Hagström
Sofia Strömvall
Jenny Tuvesson
Simon Svenburg
Joakim Hagström
David Axelsson

Etienne Neuber
Sebastian Läth
Adam Medin
David Lundström
William Kniving
William Fjällby

