
 

Informationsbrev från JHC 

Hockeyskolan 

Hockeyskolan är i full gång och närmare 200 barn är inskrivna till aktiviteten som pågår varje lördag 

fram till 17/3. Vi hälsar alla barn välkomna till oss och hoppas att ni får uppleva mycket hockeyskoj i 

många år framöver.  

Vill du vara med och hjälpa till kring hockeyskolan? Tveka inte att kontakta Mattias på kansliet. All 

hjälp är välkommen, stort som smått. 

 

Alla Kronwall Cuper för hösten är nu spelade 

Många matcher har det varit under höstens Cuper, med spelare från när och fjärran.  Det är alltid kul 

att det kommer spelare till vår ishall och sätter Järfälla på kartan.  Vår förening har ett gott rykte om 

sig att genomföra roliga och bra cuper med fokus på spelglädje. Bra kämpat alla lag och föräldrar!  

 

Flickhockeyn är igång 

Järfälla hockey satsar på flickhockeyn och det är Hanna Lindström som är ansvarig för denna del av 
verksamheten. Idag finns det totalt ca 60 flickor födda mellan 2004-2014 i vår förening. Håll utskick 
på hemsidan eller maila hanna-lindstrom@hotmail.com om du har några funderingar.  

 

Luciadisco  

Missa inte årets Luciadisco den 15 december i Järfälla ishall. Discot är ett samarbete mellan JHC och 

Friluftsfrämjandet och är mycket uppskattat. Kom ner och skaka loss på isen men glöm inte hjälmen. 

Mer info kommer finnas på vår hemsida inom kort. 

 

Information angående A-laget 

Under hösten har styrelsen tillsammans med A-laget bildat ett A-lagsråd där syftet att hantera 

information och frågeställningar mellan A-laget och styrelsen. Fasta representanter från A-laget och 

styrelsen träffas regelbundet och diskuterar frågeställningar rörande tex lagets budget, behov av 

material , informationsutbyte etc. Sportsliga frågor rörande A-laget hanteras av A-lagets tränare och 

Karim som är sportsligt ansvarig inom föreningen.  
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Styrelsen beslutat att skjuta till pengar för att kunna rekrytera spelare i syfte att förstärka A-laget och 

dess möjlighet att stanna kvar i div 2. Det arbetas på att få in nya spelare. Om du har kontakt med 

spelare som kan tänka sig att spela för Järfälla hockey hör gärna av dig till Karim.  

 

Nya öppettider på kansliet 

From nu är kansliet bemannat av Mattias följande tider: 

Tisdag-fredag 9-18 
Lördag 8-12 
  

Du är alltid välkommen in på kansliet med frågor och förslag som rör vår förening! 

Mattias nås även på mail sport@jarfallahockey.com och telefon 070 955 4995.  

 

Rivning av gamla kansliet 

Kommunen har beslutat att det gamla kansliet ska rivas. Detta innebär att vi inte lägre kommer att ha 

tillgång till utrymmen för tex föräldramöten och andra sammankomster för lagen i anslutning till 

ishallen. Styrelsen har haft samtal med kommunen för att finna en lösning på detta och tyvärr inte 

fått bättre erbjudande än att vi har möjlighet att genom kommunen hyra konferensrum och 

utrymmen i närliggande skolor. Kontakta Mattias på kansliet vid behov av lokal så hjälper han er med 

bokningar. 

 

Gräsroten - Svenska spel för ungdomsidrotten 

Varje år låter Svenska Spel 50 miljoner kronor fördelas mellan föreningar i Sverige. I år har antal 

föreningar som erhållit pengar varit 8190 st. Pengarna som går till ungdomsidrotten ska bidra till 

återväxt, bredd och spets i framtiden. I år fick JHC 12 710 kr. 

Såhär fungerar tjänsten  

- Alla Svenska Spels kunder som har ett Spelkort kan stötta föreningarna så att de årligen är 

med och delar på de 50 miljoner kronorna som delas ut till ungdomsidrotten 

- Kunden ansluter upp till tre av sina favoritföreningar via Spelkortet. Detta kan göras hos 

spelombud, på webben eller i mobilen.  

- Varje gång kunden lägger ett spel hos Svenska Spel fördelas ett antal poäng till den förening 

eller idrottssektion han eller hon valt. Varje lagd krona ger tio poäng. 

- En gång per år sammanställs alla poäng. Den förening/idrottssektion man valt får sin del av 

potten, hela 50 miljoner kronor. Ju fler poäng föreningen fått, desto större del av potten 

hamnar i vår klubbkassa. 

Mer om Gräsroten går att läsa på Svenska Spels hemsida.  
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Att vara en god förebild i och utanför isen – en riktig JHC hjälte 

VÅR VISION ”Stockholms bästa plantskola - för alla”. 

VÅR STRATEGI ”Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och bra människor genom kollektiv 

och individuell utveckling, där föräldrar har ett högt engagemang i linje med vår värdegrund”. 

För att vår vision och strategi ska bli verklighet behöver vi ha goda förebilder både på och utanför 

isen.  

En person som är en god förebild är Jonas Klingsell (tillhör lagledningen i team 06). 

Nedan ser ni en ung Jonas med en ännu yngre Carl Dahlström. När Jonas spelade i A-laget var Jonas 

Carls stora förebild. Idag har den lilla killen växt om Jonas och spelar som alla säkert vet i NHL. Jonas 

är kvar i Järfälla hockey och fortsätter arbetet med att ge nya hockeyspelare möjlighet att uppnå sin 

stora dröm, precis som han alltid har gjort.  

 

Calle som matchknatte, fick sitta bredvid idolen och stjärnan Klingan.  Klingan ger instruktioner till team 06.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Järfälla Hockey Club 

 

 

 

 

 


