
 
 

HOCKEYSEKTIONEN 

 

KRAFTLEDNINGSRÖJNING 2021 
 
Nu är det dags för vårens arbete med röjning. Som vanligt arbetar vi för säsongen som varit och känner ni att ni 

kan ta ett extra röjningspass så hör av er till  

Andreas Kalenius, 072-548 68 83 eller Johan Jansson 070-369 33 87. De har hand om röjningen. Tänk på att 

det är ett fysiskt krävande pass och att man måste ha jobbat med röjsåg tidigare (så välj den i familjen som är 

mest lämpad för detta och är över 18 år). Årets röjning  

Ev byten, kontakta någon av ovanstående 

Schemat ser ut så här: 
 

Torsdag 17/6 – samling ishallsentrén kl 18.00-21.00 

 Marcus Eriksson (Morgan A-lag)  
Daniel Oderstål (Sune A-lag)      

 

Lördag 19/6 – Pass 1: samling ishallsentrén kl 10.00-13.00 

 Fredrik Håkansson (A-lag) 

 Max Eriksson (A-lag) 

 

 Pass 2: samling ishallsentrén kl 13,00-16,00 

 Hampus Ekskär (A-lag) 

 Calle Jones (A-lag) 

 

Söndag 20/6 - Pass 1: samling ishallsentrén kl 10.00-13.00 

Sigge Ternestål (A-lag) 

 Per Danielsson (vets) 

 

 Pass 2: samling ishallsentrén kl 13,00-16,00 

                        Jimmy Liss (A-lag) 

Jim Jones  (Vets) 

 

Måndag 21/6 – samling ishallsentrén kl 18:00. Vi röjer till c:a 21.00 

 Andreas Johansson (A-lag) 

 Kim Haldebo (Vets) 

 

 Tisdag 22/6  – samling ishallsentrén kl 10.00-13.00 

 Robin Liss (Vets) 

 Tommy Persson (Vets) 

 

Onsdag 23/6 samling ishallsentrén kl 10.00-1300 

 Magnus Löfvenmark (Vidar) 

 Anders Westman (Vets) 

 

Måndag 28/6 – samling ishallsentrén  kl 18:00. Vi röjer till c:a 21.00. 

Dennis Haglund (A-lag) 

Joakim Håkansson (A-lag) 

                          

Tisdag 29/6 – samling ishallsentrén  kl 18:00. Vi röjer till c:a 21.00. 

 Erik Byström (A-lag) 

 Sven Bertil Ragnarsson (Vets) 

 

 



 

 

OBS! Fortsätter på baksidan 

 

 

Onsdag 30/6 – samling ishallsentrén kl 18:00. Vi röjer till c:a 21:00 

Felix Ternestål (A-lag) 

Christoffer Rönnberg (A-lag) 

                                        

Torsdag 1/7 – samling ishallsentrén kl 18:00. Vi röjer till c:a 21:00 

Erik Eriksson (A-lag) 

                        Olliver Rönnfjord (A-lag) 

 
Lördag 3/7  – Pass 1: samling ishallsentrén kl 10.00-13.00 

   Johan Sundling (A-lag) 

 Christian Strömberg (Vets) 

 

 Pass 2: samling ishallsentrén kl 13.00-16.00 

 Erik Persson  

 Boo Svanlund 

 

Söndag 4/7 - samling ishallsentrén kl 1000-1300 

 Niklas Nordlander (A-lag) 

 Erik Jonsson Roos (Vets) 
 

 
 

 

 

 

Ni som har svårt på veckodagar kan röja helgen det viktiga är att alla uppsatta röjer så arbetet blir 

snabbt avklarat.  

1:a namn är lagbas som håller reda på arbetstiden. Reseersättning utgår för de som kör bil. 

 

För att undvika smittspridning i dessa coronatider tänk på att inte komma på ditt pass med symtom och 

att hålla en god handhygien. Handspritsflaska finns som kan användas i skogen, samt våtservetter.  

Hjälmen rengörs efter avslutat röjpass med Yt-des, Vänligen se över röjklingan efter avslutat pass 

efter bästa förmåga. 

 

 

Om du inte kan – byt pass med någon annan eller ordna ersättare 


