


VERKSAMHETSBERÄTTELSE   

JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB  

2017-05-01 – 2018-04-30 

 

Organisation 

Styrelsen för Järfälla HC avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret.  

 

Styrelse och övriga funktionärer har varit:  

Styrelse:  
Ordförande – Johanna Tuomarila  
Vice ordförande – Thomas Hagy 
Sekreterare – Maria Ålander 
Ledamot – Andreas Mindell    
Ledamot – Linda Thorèn 
Ledamot – Charlotta Lanthén  
Adjungerande – Mattias Sebelius 
Adjungerande – Karim Tomtchev 
Adjungerande – Sven Rudberg 
Suppleant – Stina Wallius Ojde 
Suppleant – Karin Schött  
Suppleant – Daniel Rudslätt 
Suppleant – Ylva Rudström 
Revisor – Thomas Barklund   
 
Valberedning:  
Ordförande – Fredric Kastevik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tränare och lagledare 
A-lag     
Christer Westerlund  – tränare 
Richard Hellmark – ass.tränare  
Anderas Mindell  – lagledare    
Janne Hildeby – lagledare  
Björn Lindqvist – materialare 
Pelle Ganslandt - materialare 
     
      
J18     
Johan Kejnemar - tränare 
Fredric Kastevik – ass.tränare    
Johan Holmström – lagledare    
Irina Sitnikova - kassör   
Patrik Bengtsson – materialare   
Andreas – Brehme – materialare/ Rolba       
Roger Andersson – materialare 
 
 
U15 – Team 03 
Tero Tuomarila – tränare  
Martin Broed –  tränare 
Robert Simling – ass.lagledare 
Fredrik Nordström – materialare och rolba  
 
U14 – Team 04    
Martin Broed – tränare    
Jenny Broed – lagledare/kassör  
Petra Ahrnstedt – lagledare   
Katarina Karlsson – lagledare  
Magnus Näslund – materialare 
Linus Olsson – materialare 
Ola Andersson – rolba  
 
U13 – Team 05 
Tero Tuomarila – tränare  
David Landes – Lagledare/ rolba  
Magnus Thunell – materialare 
Robert Karlsson - materialare 
Malin Hedman - kassör     
    
U12 - Team 06 
Tero Tuomarila – tränare 
Jonas Klingsell – ass.tränare 
Micke Fredlund – ass.tränare   
Joakim Landström – materialare 
Pierre Bertilsson – materialare 
Patrik Debou – lagledare 
Johnny Törnfeldt – lagledare 
Andreas Mindell – ass.lagledare 
Maria Ohlsson, Elmo Steinhoff – kassör 



Mikael Bergman – rolba 
Sissi Järvinen – föräldrarepresentant 
 
 
U11 – Team 07    
Karl Gunnarsson – tränare    
Christian Granath – ass.tränare   
Lars Holmström – ass.tränare   
Patrik Eder – ass.tränare    
Tommy Larsson – lagledare   
Henrik Andersson – lagledare    
Thomas Jangemo – materialare  
Robert Eriksson – ass. materialare  
Jörgen Gustavsson – kassör    
Henrik Wistrand – rolba   
Vasilij Kurteev – rolba    
Anderas Ahlqvist – rolba och kioskansvarig  
 
U10 – Team 08 
Henrik Severin – tränare 
Fredric Kastevik –ass.tränare 
Daniel Lundgren - ass.tränare 
Magnus Schou - ass.tränare 
Mathias Lindberg – ass. tränare 
Maria Ålander – lagledare 
Jeanette Kronwall - lagledare 
Patrik Nordén – materialare 
Fredrik Persson – materialare 
Patrik Debou – materialare 
Anneli Nordén – kassör 
Fredrik Persson – rolba 
 
U9 – Team 09 
Andreas Lindgren – tränare  
Michael Östensson – ass. tränare  
Nicklas Forsberg – ass. tränare  
Jimmy Sandstråhle – ass. Tränare 
Richard Ernfors – ass. tränare   
Kajsa Nyberg – lagledare  
Anders Nyström – kassör  
Anders Krantz – materialare 
Andreas Andersson – materialare 
Patrik Karlsson – materialare 
 
Medlemskap andra föreningar/organisationer 
Svenska Hockeyförbundet 
Stockholms Hockeyförbund 
 
 

 



Övriga funktioner 

Marknadsrådet – Vakant 
Sportlig Utvecklingsgrupp – Karim tillsammans med blockansvariga (Tero Tuomarila och Christian 
Åhlberg)  
 
Eventrådet – Representanter från varje lag 
A-lagsansvarig – Karim Tomtchev, Johanna Tuomarila och Charlotta Lanthén (Styrelse)   
Materialansvarig – Reine Larsson och Joakim Landström  
Istidsansvarig – Mattias Sebelius   
Domaransvarig (DAIF) – Johan Holmström 
Rolbaansvarig – Pierre Bertilsson 
Webbansvarig –  Mattias Sebelius samt Petri Huila från Webbplats.nu 
Kioskansvarig – Tatiana Smoliana samt kioskansvariga från varje lag  
LOK-stöd – Sven Rudberg 

 

Utbildning 

Lagen har under säsongen i huvudsak haft utbildade tränare. I något fall så har föreningen sökt 

dispens och upprättat en utbildningsplan. 

Under verksamhetsåret har föreningen lagt 111,130 kr på ledarutbildningar.   

DAIF 

Johan Holmström som är klubbens DAIF:are har tagit hand om föreningens ungdomsdomare. 

Föreningen har under säsongen utbildat 24 st ungdomsdomare genom Stockholms Ishockeyförbunds 

försorg. Av dessa var 3 st nyrekryterade som genomförde sin första säsong som domare. En handfull 

av dessa domare har tagit steg i sin utveckling och i och med detta varit utanför Järfälla i andra 

ishallar och dömt matcher för andra föreningar. Domarbristen är fortsatt stor så samarbete mellan 

föreningarna är många gånger nödvändigt. 

Under säsongen har de yngsta lagens (U11-U13) matcher tillsatts med egna föreningsdomare. Detta 

för att så många nyutbildade som möjligt skulle få möjlighet att döma så många matcher som 

möjligt. Matcher i U14 och U15 har till stor del tillsatts med 3 domare varav en erfaren HD och 

domare från klubben som linjemän. Sammantaget har domare tillsatts i 74 st seriematcher, ett antal 

träningsmatcher, 9 st Kronwall Cup samt årets Reunion-turnering. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är god. När vi gick in i verksamhetsåret budgeterades ett minusresultat i och 

med att föreningen investerat i personal och på A-laget för att lyfta föreningen till en ny nivå. Vi har 

använt en del av de senaste årens överskott till att bygga för framtiden. 

Årets resultat är – 383 639 kr jämfört med budget på -200 tkr. 100 tkr av detta underskott består i 

det tillskott som beviljades a-laget. men föreningens likviditet är mycket god. Föreningen strävar 



efter en fortsatt stabil ekonomi för de kommande åren. För mer detaljerad information kring 

ekonomin se årsredovisningen. 

Möten 

Styrelsen har haft 9 st protokollförda möten, samt flera extra arbetsmöten.  

Våra arbetsråd har även de träffats under säsongen såsom sportrådet, materialargruppen och 

kioskgruppen.  

Utöver dessa har föreningen kontinuerligt träffat Järfälla Kommun och Stockholms Ishockeyförbund i 

olika ärenden under säsongen och skapat ett närverksträff med de närmaste ishockeyföreningar i 

Järfälla kommun. 

Personal 

JHC har under verksamhetsåret haft Sven Rudberg anställd på 25 %, Mattias Sebelius anställd på 

100% samt Karim Tomtchev anställd på 100%.  

Vi har haft 2 tränare som utfört och erhållit ersättning från föreningen. Mikael Forsberg 1/8 - 3/11 (A-

lag) samt Christer Westerlund 1/9-31/3 (A-lag)   

Tero Tuomarila och Christian Åhlberg har arvoderats för sitt arbete i den Sportsliga 

Utvecklingsgruppen under perioden 1/9 - 30/4. Tero har haft ansvar för målvaktsträningen samt 

blockansvarig för den äldregruppen. Christian har varit ansvarig för Tre Kronors Hockeyskola samt 

blockansvarig för den yngregruppen.   

Spelare och tränare 

Föreningen startade säsongen med 364 aktiva spelare och avslutade med 435 st! Ökningen beror 

främst på framgångarna med hockeyskolan samt herrveteranerna.  

Kioskgruppen 

Kiosken har övergått till kort- och Swishbetalning för att undvika kontanthantering. Tatiana Smoliana 

har varit ansvarig för inköp, inventering och redovisning av kiosken.  

Under A-lagets matcher har ungdomslagen hjälpt till med att hålla kiosken öppen till förmån för 

föreningen. Vi har även haft öppet under hockeyskolan och allmänhetens åkning under perioden 

14/10 – 17/3. Intäkterna från kiosken är en viktig del av föreningens ekonomi.   

Informationskanaler online 

Föreningen har administrationsverktygen under ett och samma system i form av MyClub. Kansliet har 

utvecklat samarbetet med dem och arbetar ständigt med att hitta förbättringar i systemet, allt för att 

skapa bättre rutiner för administrationen kring medlemmarna samt underlätta för 

lagverksamheterna vid närvarorapportering och informationshantering mot aktiva med mera. 

Föreningen har blivit bättre på att få ut information via sociala medier vilket har inneburit att 

medlemmarna kunnat följa verksamheten på nära håll.   



JHC-Modellen  

Karim Tomtchev har som sportligt utvecklingsansvarig i fått i uppdrag av styrelsen att skriva en ny 

version av JHC-modellen. Den befintliga arbetades fram 2016 tillsammans med SISU Idrottsutbildarna 

och Beta Team Performance. Modellen ska vara vägledare för spelare, ledare och föräldrar. 

Dokumentet ska vara ett levande dokument och kommer att utvecklas allt eftersom. Processen har 

varit i 5 steg. 

Steg 1: Karim har arbetat fram ett utkast som presenterades för styrelsen den 1 mars.  

Steg 2: Styrelsen såg över modellen under 3 veckor 1 mars-22 mars 

Steg 3: Modellen skickades ut till alla huvudtränare och lagledare J18-Team 11. Under 2 veckor hade 

lagen möjlighet att lämna in synpunkter till Karim.  

Steg 4: Styrelsen hade sedan fram till den 18 april på sig att sammanställa JHC-modellen som ett 

offentligt dokument till årsmötet den 30 maj. 

Steg 5: Årsmötet beslutar om JHC--modellen   

  

Arrangemang 

Sommarhockeylägret – Kronwall Hockey Camp V.32 

Säsongen startade v. 32 med Kronwall Hockey Camp. Det genomfördes med 142 deltagande barn 

vilket är fler än på många år. Karim Tomtchev och Tero Tuomarila var ansvariga huvudtränare för 

campen och hade under veckan hjälp av ungdomsledare, tränare från ungdomslagen, gästtränare 

och föräldrar! Ett stort tack till alla inblandade som såg till att vi kunde genomföra lägret på ett 

fungerande och förtjänstfullt sätt! 

Kronwall Stars v.32 fredag den 11 aug 2017 

Årets Kronwall Hockey Camp avslutades som vanligt med ett stort event med massor av aktiviteter 

ute på parkeringen och avslutningsvis en match mellan Järfälla HC A-lag och Kronwall Stars. Kronwall 

Stars var även detta år ett uppskattat evenemang med många duktiga NHL-spelare. Återigen lockade 

arrangemang mycket folk vilket innebar att det även var mycket publik på matchen. Vi vill passa på 

att tacka Niklas Kronwall för att han ställer upp varje år tillsammans med sina hockeykompisar. 

Föreningen vill rikta ett stort tack till föreningens eventgrupp som tillsammans med samtliga lag 

genomför eventet på ett mycket bra sätt. Eventet är inte bara ekonomiskt viktigt utan även en 

mötesplats som stärker föreningen. 

Kronwall Cup – Hösten 2017 & våren 2018 

De flesta ungdomslagen i föreningen har varit med och bidragit ekonomiskt till klubbens verksamhet 

genom att arrangera Bauhaus Kronwall Cup under säsongstarten. Under våren genomfördes även 

team 04-09 vårcuper/hockeyskoj. Överskottet från dessa cuper är viktiga för både lagens och 

föreningens ekonomi. Vidare är våra cuper viktiga för föreningens varumärke. Tillsammans gör vi bra 

organiserade cuper som det talas gott om runt om i Sverige! 



Tre Kronor Hockeyskola 

Hockeyskolan riktade sig främst mot barn födda 2012-2010 och drog igång i oktober med gratis 

prova-på-tillfällen med möjlighet att låna utrustning. Sammanlagt anmälde sig ca 240 barn till detta   

varav 137 st stannade kvar och betalade spelaravgiften. Under de tre senaste säsongerna har sänkt 

spelaravgift, möjlighet till låneutrustning samt brevutskick till alla barn i Järfälla och Upplands-Bro 

kommun var bidragande orsaker till att hockeyskolan ökat i popularitet. Med en avsevärt förbättrad 

administration kring verksamheten och några engagerade isansvariga i form av Christian Åhlberg, 

Pelle Englund, Conny Boudin och Hanna Lindström lyckades vi även behålla många barn under hela 

säsongen. Utöver dessa så har några även gått in i lagverksamheten från hockeyskolan.   

 

Öppna träningar 

I och med anställningen av Karim Tomtchev, Sportligt Utvecklingsansvarig arbetade föreningen fram 

ett koncept som innebär att föreningens barn och ungdomar fått möjlighet att spetsa sina 

individuella skills. Träningen har varit kostnadsfri under hela säsongen. Karim har arbetat med 

maximalt 12 barn/ tillfälle i syfte att säkerställa kvalitén. Träningen har bedrivits i en äldre grupp och 

en yngre grupp i både Järfälla och Kallhälls Ishall.  

Fystester och istester  

Järfälla Hockey Club har under hösten tagit fram och genomfört fystester i samarbete med Leif 

Larsson (SOK, grundare av MAQ och många års erfarenhet som fystränare för hockey) i syfte att 

stödja barn och ungdomar i deras fysiska utveckling samt att motivera till betydelsen av att fysisk 

träning leder till att hålla sig skadefri. Testerna har genomförts på Bosön och Järfälla ishall under 

hösten och våren. Testtesterna har genomförts för J18-Team 07. 

Testbatteriet: 

1. Längd och vikt 

2. Uppvärmning 

3. Indelning i 3 grupper som roterar. Harres test, Gripstyrka, Stående längd 

4. 5 hopp för team 04-J18 

5. 30 m sprint 

6. 2000 m löpning för team 07-06, 3000 m löpning för team 04-J18 

 

Barnråd/spelarråd 

Barnrådet/spelarrådet är ett nytt projekt som började i höstas. Syftet med rådet har varit att lyssna 

på vad barnen skulle vilja ha in i verksamheten. Målsättningen har varit att utveckla verksamheten 

utifrån barnens perspektiv.      

 

 

 



Retorikkurs – Når du ditt lag?  

Under hösten bjöd föreningen in ungdomstränare till föreläsning med Helene Hedqvist, grundare av 

Retorikstudion i Stockholm. Hon talade kring non-verbalcommunication (det ickeverbala språket) och 

hur viktigt det är att bygga förtroende, tillit och kroppsspråkets betydelse. Föreläsningen syftade till 

att stärka ledarna i sitt arbete med barn och ungdomar.      

 

Höstlovscamp Fall Camp v.44 30/10-3/11 

Föreningen genomförde Fall Camp för första gången under v.44. Campen bestod av 2 grupper, en 

äldre och en yngre som lockade 33 deltagare. Den yngre gruppen genomförde 1 ispass medan den 

äldre gruppen genomförde 2 ispass samt ett Off icepass. Huvudinstruktörerna var Karim Tomtchev 

och Tero Tuomarila.  

Sportlovet – v.9 29/2-2/3 

Föreningen anordnade en Sportlovscamp som riktade sig till barn födda 03-09. De äldre spelarna 

genomförde campen måndag-onsdag medan de yngre deltagarna genomförde campen under 

torsdagen och fredagen. Campen lockade 31 deltagare som under veckan erbjöds isträning, 

office/fysträning , teori samt bollspel. Förutom föreningens egna tränare hade även campen besök av 

några externa tränare vilket uppskattades av både barn och föräldrar. 

 
Skridskodisco – den 11 December 2017 

I år ansvarade team 09 tillsammans med Friluftsfrämjandet för det populära Skridskodiscot som 

anordnades fredagen den 15 december.  

Reunion Tournament  – 14 April 2017 

Evenemanget startade redan 2013 då som en match mellan fd JHC spelare. Samtliga spelare ska ha 

någon form av anknytning till Järfälla Hockey och i första hand spela i den egna årgången. Årets 

Reunion Games hade 95 deltagare.  Vi tackar Fredric Kastevik och alla lag som ställde upp med 

arbetet runt omkring arrangemanget. Vi gratulerar Team 77 som tog hem segern detta år.    

Spring Camp – v. 12-16     

Föreningen valde att genomföra eftersäsong i form av en Springcamp som lockade rekordmånga 

deltagare, totalt var det 139 anmälda under veckorna. Campen riktades sig till barn födda 2010-2003. 

Isträningen genomförde våra egna erfarna tränare samt några gästinstruktörer.  

Föreningskonferens om värdegrund - Viksjö Golf den 2 september 2017 

I september samlades föreningens ledare på Viksjö GK där vi under en dag tillsammans gick igenom 

föreningens värdegrund och praktisk information om säsongen. Vi hade även bjudit in Magnus Kilger 

från Stockholms Universitet som föreläste om talang och talangutveckling. Detta var ett bra tillfälle 

att ta del av lagorganisationers goda exempel samt framförallt lära känna varandra ytterligare över 

laggränserna. Detta tillfälle uppskattades av de som var där och föreningen ser att detta bör vara en 

återkommande modell för uppstart av säsongen    



Övrigt  

Arbetsträning i Järfälla Hockey 

Styrelsen har samarbetat med arbetsförmedlingen och haft två personer på arbetsträning under 

delar av säsongen varav den ena under en månad hade en anställning i föreningen. 

 
Belastningsregister från alla ledare 

Krav för ledare och funktionerna  

På årsstämman den 26 Maj 2015 tog Järfälla Hockey ett beslut om att alla nuvarande och blivande 

tränarna samt alla andra vuxna som finns med i de olika lagens organisation ska inkomma med ett 

utdrag från belastningsregistret (för föreningar m.m.) från polisen. Ansvariga i Järfälla Hockeys 

styrelse ska fortsättningsvis kontrollera registerutdraget och signera en bekräftelse på att det inte 

innehåller något som hindrar Järfälla Hockey från att samarbeta med personen. Detta är ett krav för 

ledare och funktionärer i Järfälla Hockey Club.  

 

Föreningsinformation via mailutskick 

Det är viktigt för oss att alla medlemmar känner sig delaktiga och därför skickar vi nyhetsbrev om 

saker som sker i vår förening. Under verksamhetsåret har föreningen skickat ut 4 nyhetsbrev i syfte 

att informera vad som är aktuellt i föreningen.     

  

Med Mod, öppenhet och glädje vill vi fortsätta arbetet att uppnå vår vision att vara 

Stockholms bästa plantskola – för alla. 

 

Johanna Tuomarila genom Järfälla Hockey Styrelse 

 


