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Summering 2017-18 U11 
 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U8-säsongen 
Team 08 har haft en bra Sportslig säsong i U11 och en mindre lyckad säsong sportsligt i U12.  

U12 laget var från början ett samspel med 07 däer alla skulle få möjlighet att testa spel på högre 

nivå i ett rullande schema. U12 serien visade sig för svår och efter jul beslöt man sig för att bar 

spela med ett fåtal spelare statiskt i U12 serien annars riskerade man att 07 spelarna inte skulle 

vilja stötta mix laget 

Detta skapade ett lag i laget som spelade U12 matcherna 

Nivåanpassningen har slitit på både gruppen och föräldrasammanhållningen och kommer att ses 

över till kommande säsong. 

Vi har 2 nya spelare födda 2008 och ytterligare 2 nya som är under utveckling i 09 med 

förhoppning att de kan ta klivet upp under U12 säsongen. Tyvärr har vi också två spelare som 

tagit Paus på obestämd tid, vi hoppas dock att de återkommer kommande säsong 

Vi har haft en blandad träningsnärvaro men detta kan också bero på en säsong präglad av 

16:30 träningar, olika ishallar och många samträningar med andra lag 

Vi har under säsongen haft ett mål att alla skall bli erbjudna 1 match per omgång och samma 

antal cuper, detta har nåts. Däremot ar några spelare fått spela mer matcher på grund av att det 

behövts dubbla nästan varje omgång (sjukdomar och frånvaro). Detta har inte blivit jämnt 

fördelat och är väldigt svårt att fördela jämnt men vi tar med oss till nästa säsong att försöka hitta 

en jämnare fördelning 

Vi har under säsongen haft ett tydligt mål att nivåindela matcher och cuper men att alla blir 

erbjudna lika många tillfällen. Detta har skapat ett tydligt missnöje i föräldragruppen och kommer 

att diskuteras på föräldramötena efter och före säsongen för att tydligt förankra en modell som 

alla kan vara nöjda med 

Sportsliga mål:  

Passningsspel, lagspel 
Under säsongen lades mindre fokus på skridskoåkning än tidigare säsonger och väldigt stor 
fokus på passningsspel och positioner. Vi tycker att vi ligger i framkant när det gäller att spela 
pucken, vi ligger fortfarande bra till när det gäller skridskoåkningen men kanske har halkat lite 
efter de absoluta topplagen 
Vi har lagt mycket tid på att förbereda spelarna på kommande U12 säsong då man får börja 
tacklas och tror att spelarna är bättre rustade än många andra lag för att spela med tacklingar 
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Vi har inte hunnit hålla Fairplay utbildningen som var planerad och försöker göra den under U12 

säsongen 

Vi har inte hunnit upprätta individuella utvecklingsmål men hoppas lägga en grund inför 

kommande säsong 

 

Mål på antal medlemmar U11:  

Att vid säsongsslut ha 25 st spelare i team 08 
Vi har nått målet 
 

Ekonomiska mål:  

Bygga grunden för en lagkassa 
PGA. Att vi nu har fler lag i Järfälla erbjuds lagen inte längre lika många cup dagar som tidigare 
och detta blev ett avbräck i lagkassan som vi inte räknat med 
 
Detta justerades då med att man valde att inte ta in någon extern tränare ( FE eller liknande) 
samt att man sålde kryddor som var ett riktigt lyckad laginsats 
 

Verksamheten:  

 
Att ha en ledarstab av 08-föräldrar 
Inom lagledningen Har Fredrik Persson valt att inte längre vara materialar ansvarig utan ta 

steget tillbaka och vara behjälplig med material vid matcher. Fredrik har gjort en jätteinsats 

under alla år tidigare och var ett nav i att styra upp all utrustning 

Indir Pasic kommer nu att axla hans tidigare ansvar och vara Huvudmaterialare tillsammans 

med Daniel Hedberg 

Övriga i ledningsgruppen har meddelat att de kan tänka sig fortsätta över nästa säsong 

Träning:  

160 träningstillfällen har erbjudits under U11 säsongen 
Snitt närvaron ligger på 64ggr, högst närvaro var 139ggr 
 
U11 spelade 44 matcher med 2 lag i serien  
Snittet var 26ggr Matcher högsta närvaro var 36ggr 
 
U12 spelade 22 matcher där de flesta han spela 1 omgång, de 6 spelare som fortsatte efter jul 
spelade mellan 12 och 15 matcher med 07 men då nästan inte alls med 08 efter jul 
 
Samtliga spelare erbjöds  
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 2 cuptillfällen på hösten 

 1 cuptillfälle under julledigheten 

 2 cup tillfällen på våren 

 Total deltog 08 i 10 cuper U11 säsongen 
 
 
Vi gjorde en jämförelse på upplägg med Göta tranebergs 08 lag som är kanske det bästa i 

Stockholm just nu 

Ispass JHC 160st, GTB 106st ( 8 spelare tränar regelbundet med 07 också) 

Externa tränare: JHC 0st, GTB 40st pass med Starzone (utöver ispassen) 

Serie: GTB spelar med 3 st nivåanpassade lag i U11 serien, lagen är precis som hos oss rörliga 

mellan serierna och anpassas efter motstånd  

GTB erbjuder alla spelare 6 cuptillfällen på en säsong, totalt har de spelat 17 cuper: 4 lätt, 9 

medel och 4 svår ( med 11 spelare i svårcuperna) 

GTB avser att ha samma upplägg nästa år 

Följande reflektioner har vi gjort på oss som lag: 

Vi saknar de absoluta spetsspelarna som många toplag har, men vi har ett homogenare lag som 

kan leverera på alla 5or 

Det har lönat sig att öva spelförståelse och passningsspel, vi har i 2 st AAA cuper varit väldigt 

slagkraftiga som lag utan att ha spetsspelare. Vi har också fått beröm för vårt spel som lag från 

både svenska och internationella motståndare 

Styrka och kondition kommer att bli avgörande under U12 säsongen då matcherna blir längre 

och spelet mer fysiskt. Vi tror detta kommer att gynna JHC team 08. 

Målvaktsspelet har känts mycket mer stabilt i och med att vi har haft uttalade målvakter som 

bara tränar målvaktsspel 

I och med helplansspelet, det högre kravet på spelförståelse, teknik och fysik så blir 

nivåanpassning allt mer nödvändigt för gruppens utveckling.  

Aderingen av tacklingar kommande säsong kommer att ställa högre krav på spelarnas styrka, 

balans, kondition, spelförståelse och närvaro på isen 

Passningsspel kräver dynamik mellan de som passar och inget spel blir bättre än den svagaste 

länken, det kräver alltså att alla som spelar tillsammans på isen har en grundläggande 

spelförståelse 

 


