
Verksamhetsberättelse Team 07 Säsong 2018/19 
 
Järfälla Hockey Team 07 har genomfört säsongen 2018/19 med en bred trupp, stark 
ledarorganisation och bra föräldrarstöd. Truppen har bestått av 27 st spelare, varav tre st 
heltidsmålvakter. Två spelare har genomfört större delen av säsongens matcher med Team 
08, en spelare genomförde säsongen fram till jul/nyårsuppehållet med Team 08, samtliga 
dessa som en del av en överenskommelse med Team 08 då alla tre började spela ishockey 
relativt nyligen. Team 07 har haft tre lag i seriespel i Stockholm Hockey Cup (SHC), två lag 
som har varit renodlade Team 07-lag och ett lag som har varit ett blandlag av Team 07 och 
Team 08 där båda Teamen har getts möjlighet att utmana spelare med olika medspelare och 
motstånd. 
 
Team 07 har arrangerat tre egna cuper i Järfälla, en helg under hösten med en lätt- och en 
medelnivå endagscup och en lättnivå endagscup på våren. Team 07 har även deltagit i ett 
antal externa cuper med blandad nivå av lätt och medel för att ge alla spelare samma 
möjlighet och antal matcher/cuper. Som avslutning genomförde hela Team 07 en gemensam 
resa till Finland under påskhelgen och deltog där i Kisakallio Cup vilket uppfattades som 
mycket roligt och bra för laget av spelare och ledare, samt av föräldrar som följde med. 
 
Sportsligt har alla spelare, och laget som helhet, gjort stora framsteg. Teknik, samspel och 
kämpaviljan ökade markant under säsongens sista månad och ledde till sportsliga 
framgångar i Finland. Dock har truppen fortfarande en mycket stor spridning när det gäller 
kunskap och driv hos individuella spelare. För en del av truppen har utbytet och 
samträningar med Team 08 varit till stor hjälp att få träna och mäta sig med spelare på sin 
egen nivå. För den andra delen av truppen har det saknats möjligheter att få utmana sig i 
speluppfattning, tempo och kamp vilket kan leda till problem för laget i framtiden. 
 
Team 07 ser ljust på säsong 2019/20 med nytt engagemang av föräldrar i ledarpositioner och 
förhoppningar om nya spelare, dels nya till ishockey och nya från andra klubbar, för att 
förstärka en bra trupp. Team 07 ämnar delta i SHC med två lag, genomföra egna cuper i 
Järfälla när möjlighet ges av klubben och delta på externa cuper på hösten, vinteruppehållet 
och på våren. Dessa kommer vara en jämn blandning av lätt- och medelnivå för att alla 
spelare i laget ska få samma möjligheter att växa och utmana sig. 
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