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Martin Plüss lämnar Frölunda Hockey
Club
Frölunda Hockey Club och centern Martin Plüss enades i dagarna om att med
omedelbar verkan, bryta det kontrakt som egentligen gäller även säsongen
2008/2009.
- Beslutet har vuxit fram gemensamt efter långa samtal mellan klubben och
Martin. Martin är en oerhört seriös hockeyspelare som på kort tid blivit ett
med Göteborgarna. Vi har uppskattat honom av just dessa skäl och sett
honom som en ledande center i vårt lag. Med ett visst vemod har vi nu
beslutat att gå skilda vägar. Jag vill tacka Martin för en enastående insats för
laget både på isen och inom laget, ett stort engagemang för klubben och för
våra supportrar. Nu hoppas vi att Martin ska komma till sin fulla rätt i en ny
miljö, säger Mats Ahdrian, Frölunda Hockey Clubs klubbdirektör.
Martin Plüss:
-Jag kom till Göteborg och Frölunda för att utveckla mig sportsligt. Sedan jag
tecknade mitt 3-års kontrakt har mycket förändrats. Därför har jag, av rent
sportsliga skäl, tagit det för mig svåra beslutet, att be klubben bryta
kontraktet i förtid, för att försöka nå upp till min potential igen. Frölunda är
en väldigt bra klubb med underbara fans. Jag kommer att sakna allt, och jag
tackar alla för den fantastiska tiden såväl sportsligt som privat.
Ny klubbadress för Martin Plüss meddelas senare, av den nya klubben, så
snart det är klart.

Frölunda Hockey Club är en ideell idrottsförening i Göteborg. Frölunda
bedriver elitverksamhet för seniorer och juniorer. Inom ramen för föreningen
finns även en ungdomsverksamhet från U9 upp till U16.

Senaste säsongen vann båda juniorlagen, J18 och J20 SM-guldet. A-laget
missade SM-slutspelet med knapp marginal.
Träningarna sker i Frölunda Campus, i Frölundaborgs Isstadion. Frölunda
Campus är en träningsanläggning specialbyggd för Frölunda och dess
verksamhem. Alla matcher för A-laget spelas i Scandinavium.

Frölundas kontor är beläget i Frölunda Campus, telefon 031-708 16 80, epost: kontakt@frolundaindians.com. Webbplats:frolundaindians.com

