
 

 

 

Hej alla medlemmar! 

 

 

Säsongen börjar lida mot sitt slut men än återstår en hel del aktiviteter i föreningen.  

 

Spring camp/eftersäsong 

Kallhäll ishall stänger efter ordinarie säsong. I år är sista dagen i Kallhäll ishall den 24 mars och 

därefter kommer alla lag att träna i Järfälla ishall. I Järfälla ishall har vi is fram t.o.m. påskhelgen. 

 

Reunion Game 

Den 6 april är det dags för Reunion Game i Järfälla ishallen. Det är ett evenemang som startade 2013 

och deltagarna är Järfälla-spelare från olika årskullar på 1970-talet och framåt som möts i en 

heldagsturnering. Reunion är en möjlighet för många av föreningens föräldrar och ledare att få chans 

att byta plats med sina barn för en dag :-) Grill, kiosk, etc kommer som vanligt att bemannas av 

ungdomslagen och lagens ansvarsområden skickas ut från kansliet inom kort. Till evenemanget 

behövs även många glada tillrop i hallen! Vilken årskull kommer att utmana regerande mästarna 

Team -77 i årets guldstrid?? 

 

Vårens Kronwall Bauhaus cuper 

Snart börjar våra Kronwall Bauhaus cuper. Lagen är automatiskt bokade till klubbrummet den dagen 

de har cup. Måltider kan serveras där och vi behöver inte längre hyra lokaler av kommunen för detta. 

Tillfällig möblering kommer att finnas på plats tills dess att ordinarie bord och stolar kommit.  

 

Personal 

Vi söker fortfarande efter en person som kan ta han om föreningens löpande bokföring ca en 

dag/vecka med start 1/5. Vi är på gång med kandidat här men det finns fortfarande möjlighet att höra 

av sig om man är intresserad eller vet någon annan som är det. 

 

Järfälla Hockey Club har kommit överens med Johan Forslund om att Johan under våren kommer ha 

ett uppdrag att rekrytera spelare och tränare till Järfälla HC. Sedan styrelsen i höstas tog ett 

strategiskt beslut om att i största möjliga mån undvika föräldratränare från U13/U14 och uppåt så är 

behovet stort att rekrytera utomstående tränare till klubben. I detta uppdrag kommer även 

kontraktering av spelare till J18/J20 och A-lag att ingå. 

 

Alla hjälpande händer behövs i en ideell verksamhet och känner du att du vill hjälpa till med något 

någonstans och någon gång, så är ingen hjälp för liten!  

 

Ekonomi   

Den ekonomiska prognosen fortsätter att peka mot ett bättre resultat än budget, främst p.g.a. 

minskade kostnader på personalsidan men även genom en generell kostnadskontroll och genomgång 

av befintliga avtal. Vårt mål är nu att närma oss ett nollresultat, men ett svagt minusresultat ser ut att 

kunna bli utfallet. Den 30/4 stänger vi säsongen och bokslutsåret.  

 

Budgetarbetet inför nästa säsong inleds den närmaste tiden. En heads up (igen!) om att vi söker fler 

sponsorer. Till nästa års nya matchdräkter finns en gyllene möjlighet att synas tillsammans med JHC 

under en flerårsperiod. Det är även en stor kostnad med nya matchtröjor till samtliga lag. 

 

 

 



Mikrovågsugnar 

Utanför ingången till kiosken i Järfälla ishall finns nu två mikrovågsugnar. Dessa är till för att våra barn 

och ungdomar ska kunna ta med sig mat och värma efter skolan och äta innan träningen. Det finns 

också ett kylskåp på plats.  

 

Väl mött!  

Styrelsen 


