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Organisation 

Styrelsen för Järfälla HC avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret.  

Styrelse och övriga funktionärer har varit:  

Styrelse:  
Ordförande – Thomas Barklund  
Sekreterare – Petra Ahrnstedt 
Kassör – Marie Randefalk  
Ledamot – Fredric Kastevik 
Ledamot – Mattias Grötting  
Ledamot – Johan Holmström 
Ledamot – Ylva Rudström (fr.o.m 26/6, dessförinnan suppleant) 
Ledamot – Andreas Mindell (t.o.m 26/6 2018) 
 
Adjungerad –  Mattias Sebelius / Heike Hevekerl 
Adjungerad – Karim Tomtchev (anställning avslutad 20181115) 
 
Revisorer: 
Ledamot – Charlotta Lanthen 
Ledamot – David Lundgren 
Suppleant – Tony Granda 
 
Valberedning:  
Ordförande – Mattias Kronwall 
Ledamot – Per Frylén 
Ledamot – Daniel Lundgren  
 
 
Tränare och lagledare 
A-lag  
Christer Westerlund  – tränare 
Mats Nordin – ass.tränare  
Björn Lindkvist – materialare 
Patrik Wernedal -  materialare 
 
U14 – Team 04/05 
Snorri Sigurbergsson – tränare  
Janne Sahlberg –  ass. tränare 
Ia Bianchi - lagledare 
Malin Hedman - kassör 
Robert Karlsson - materialare 
Tommi Karlsson - ass. materialare 
Tommy Larsson - ass materialare 
David Landes - rolba-ansvarig 
 
U13 – Team 06  
Tero Tuomarila - tränare 
Jonas Klingsell - ass. tränare 
Micke Fredlund - ass. tränare  
Johny Törnfeldt - lagledare 



Patrik Debou - lagledare 
Stefan Nyman - lagledare 
Elmo Steinhoff - kassör 
Patrik Godin - föräldrarepresentant 
Sissi Järvinen - föräldrarepresentant 
Stina Wallius Ojde - föräldrarepresentant/cupgeneral 
Joakim Landström - materialare 
Henrik Stjernlöf - materialare 
Pierre Bertilsson - materialare/rolba 
Mikael Bergman - rolba  
 
U12 – Team 07  
Karl Gunnarsson – tränare  
Christian Granath – ass.tränare  
Lars Holmström – ass.tränare  
Robert Karlsson - målvaktstränare/rolba  
Richard Rosenholtz – lagledare/domare  
Henrik Andersson – lagledare  
Jörgen Gustavsson – kassör  
Andreas Ahlqvist - materialare/rolba 
Stefan Norrlin - materialare 
Vasilij Kurteev - rolba  
Tommy Larsson - domare 
 
 
U11 – Team 08 
Henrik Severin – Huvudtränare 
Daniel Lundgren - Huvudtränare 
Fredric Kastevik – ass.tränare 
Magnus Schou - ass.tränare 
Mathias Lindberg – ass. tränare 
Martin ten Siethoff - målvaktstränare 
Jeanette Kronwall - lagledare 
Anneli Nordén - kassör 
Elisabeth ten Siethoff - eventansvarig 
Milda Larsson - kioskansvarig 
Patrik Nordén – materialare 
Fredrik Persson – materialare 
Daniel Hedberg – materialare 
Indir Pasic - materialare 
Daniel Jonnarth - rolba 
Daniel Hedberg - rolba 
Jonas Winqvist - rolba 
Marcus Randefalk - rolba 
Mattias Nilsson - rolba 
 
U10 – Team 09 
Michael Östensson – tränare  
Andreas Andersson – ass. tränare  
Kajsa Nyberg – lagledare  
Anders Nyström - kassör 



Tobias Södlind - kassör 
Åsa-Maria Birgersson - eventansvarig 
Emmi Anderson - sponsor/facebook 
Irina Kalinovskaya - cafeansvarig 
Andreas Andersson – materialare 
Patrik Karlsson – ass. materialare 
Robert Axelsson - rolbaförare 
 
U9 - Team 10 
Per Frylén - tränare 
David Lundgren - ass. tränare 
Mattias Kronwall - ass. tränare 
Michael Ennab - ass. tränare 
Mikael Sannemo - ass. tränare 
Tom Wallin - ass. tränare 
Tony Granda - ass. tränare 
Andreas Ahlkvist - lagledare 
Johan Dahleman - lagledare 
Jonas Bjuhr - lagledare 
Karolina Fredlund - kassör 
Stefan Erlandsson - materialare 
Henrik Ullmark - materialare 
Bengt Othberg - materialare 
Daniel Jonnarth - materialare 
 
U8 - Team 11 
Christian Åhlberg - tränare 
Anders Skyllkvist - ass. tränare 
David Ullmark - ass. tränare 
Mattias Park - ass. tränare 
Per Englund - ass. tränare 
Rasmus Magnusson - ass. tränare 
Jimmy Sandstråhle - ass. tränare 
Fredrik Hasselblad - ass. tränare 
Joakim Asplund - ass. tränare 
Tomas Rosenkvist - ass. tränare 
Jonas Frid - målvaktstränare 
Peter Sjöqvist - lagledare 
Marie Randefalk - ledare 
Elin Modigh - ledare / kassör 
Emelie Wall - ledare 
Maksym Chornyy - materialare 
Jimmy Modigh - materialare 
Fredrik Elvin - materialare 
Stefan Jacob - materialare 
Mattias Hellenius - materialare 
Jimmy Levin - materialare 
 
TKHS/Team 12 
Joakim Hagernäs - tränare 
Thomas Hallin - tränare 



Chris Westfahl - ass. tränare 
Henrik Svallbring - ass. tränare 
Jimmy Björklund - ass. tränare 
Kai Kelloniemi - ass. tränare 
Mattias Högström - ass. tränare 
Pablo Cabala - ass. tränare 
Thomas Bucht - ass. tränare 
Erica Risberg - lagledare 
Richard Strate - lagledare 
Erik Birgerson - materialare 
Johan Odelstad - materialare 
Johnny Risberg - materialare 
Rickard Jonsson - materialare 
Athanasios Panagoulias - rolba 
Johan Hallberg - rolba 
 
 
Medlemskap andra föreningar/organisationer 
Svenska Ishockeyförbundet 
Stockholms Ishockeyförbund 
 

Övriga funktioner 

Marknadsgruppen - Fredric Kastevik ordförande, Richard Hellmark, Johan Forsslund 
Eventgruppen – Representanter från varje lag 
A-lagsansvarig – Karim Tomchev (tom 181115) därefter Thomas Barklund 
Materialansvarig – Reine Larsson och Joakim Landström  
Istidsansvarig – Mattias Sebelius t.o.m. 2018, därefter Petra Ahrnstedt, Johan Holmström 
Domaransvarig (DAIF) – Johan Holmström 
Rolbaansvarig – Pierre Bertilsson 
Webbansvarig –  Mattias Sebelius/Heike Hevekerl samt Petri Huila från Webbplats.nu 
Kioskansvarig – Irene Söderström  
LOK-stöd – Mattias Sebelius 
 

Utbildning 

Lagen har under säsongen i huvudsak haft utbildade tränare. I ett fall har föreningen sökt dispens 

gällande huvudtränare och upprättat en utbildningsplan. 

Följande tränare har genomgått utbildning under säsongen; 

Ennab Michael, Grundkurs - Bosön (GK) 

Frylén Per,  Junior & Senior 1 (JS1) 

Lundgren Daniel,  Junior & Senior 1 (JS1) 

Granda Tony,  BU1 - Upplands Väsby (BU1) 

Schou Magnus,  BU1 - Upplands Väsby (BU1) 

Holmström Lars,  BU1 - Väsby (BU1) 

Sigurbergsson Snorri,  BU1 - Väsby (BU1)  



Under verksamhetsåret har den totala utbildningskostnaden för föreningen varit 79 212 kr. 

DAIF 

Johan Holmström är domaransvarig och har tagit hand om föreningens ungdomsdomare. 

Totalt utbildades 17 ungdomsdomare och 1 distriktsdomare. Av dessa var 10 stycken nyrekryterade 

som alltså genomfört sin första säsong i den randiga tröjan. Av dessa valde 2 stycken att inte döma 

alls medan övriga har dömt allt från 1 match till 25-30 för de som dömt mest. I något fall även 

avsevärt mer än så (föreningens DAIF landade på 109). 

Alla nybörjare har fått döma sin första match tillsammans med DAIF, och match 2 tillsammans med 

en annan erfaren domare. Individuell bedömning har sedan avgjort i vilken utsträckning matcher har 

tillsatts med oerfaren/erfaren domare. I det stora hela har den återkoppling som nått DAIF varit 

genomgående positiv eller i vissa fall i form av konstruktiv feedback. 

Sammantaget har domare tillsatts i ca 80 seriematcher, 9 Kronwall Cuper och en Reunion turnering. I 

U11-U14 har matcherna till mer än 95 % dömts av JHC domare. 

Järfällaskolade distriktsdomaren, Kalle Johnsson blev av medlemmarna i SHDK (Stockholms 

Hockeydomarklubb) framröstad till årets Kollega/Kamrat och tilldelades därmed ”Årets pris till minne 

av Jörgen Selvén” på SHDK avslutningsmiddag. 

Grattis Kalle! 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har varit stabil under säsongen. När vi gick in i verksamhetsåret/säsongen 

2018/2019 hade ett minusresultat om -209 196 kr budgeterats. Främst genom lägre lönekostnader 

än budgeterat har föreningen gjort ett positivt resultat. Även ökade kioskintäkter och cupintäkter 

under säsongen har bidragit till att resultatet är mycket gott. Årets resultat är +516 452 kr.  

Under säsongen har neddragning gjorts på personalsidan, sportsligt utvecklingsansvarig, för att 

stabilisera föreningens ekonomi. Då föreningen inte haft varken AJ eller BJ under säsongen har 

kostnaden för de tränarlönerna uteblivit, likväl som som lönekostnaden för föreningens tidigare 

ekonom, Sven Rudberg, som valde att avsluta sin anställning i juni 2018. Sedan dess har vi för att 

hålla kostnaderna nere skött bokföring och redovisning med ideell kraft under säsongen.  

249 st leverantörsfakturor har hanterats och betalats under säsongen och 1 340 st övriga verifikat har 

hanterats i bokföringen.  

Det har gjorts en periodisering gällande intäkter och det gäller den del av intäkterna för Kronwall 

Camp 2019 som fakturerats och betalats under säsongen 18/19 med anledning av att 

anmälningsmöjligheten till årets sommarcamp öppnade redan i januari. 

För mer detaljerad information kring ekonomin se årsredovisningen.  



 

Möten 

Styrelsen har haft 16 st protokollförda möten och ett konstituerande möte. Det har även skett  3 st 

tränarmöten, 4 st lagledarmöten, marknadsgruppsmöten och möten mellan materialarna. 

Föreningen har även under säsongen kontinuerligt träffat Järfälla kommun och Stockholms 

Ishockeyförbund i olika arenor och fortsatt sina nätverksträffar med de närmaste 

ishockeyföreningarna. Det har även under säsongen varit 3 st möten med A-lagets spelarråd som 

bestod av Niklas Thorin (lagkapten), Andreas Norrby, Samuel Gansladt, Adam Johansson, Dennis 

Lundgren samt William Brunnberg. 

 

Personal 

JHC har under verksamhetsrådet haft Mattias Sebelius anställd som föreningsstrateg på 100 %. Han 

gick på pappaledighet den 4 januari och har ersatts av Heike Heverkerl på 75 %. Karim Tomtchev 

inledde verksamhetsåret som sportslig utvecklingsansvarig. Karim sades upp i november 2018, lön 

utbetalades till och med 20190131. 

Vi har haft tre tränare som utfört och erhållit ersättning från föreningen. Det har varit Christer 

Westerlund och Mats Nordin för A-laget och Tero Tuomarila  som har haft ansvar för 

målvaktsträningen. 

Spelare 

Föreningen startade säsongen med 435 aktiva spelare och avslutade med 445. Ökningen beror främst 

på de fortsatta framgångarna med hockeyskolan.  

Kioskgruppen 

Irene Söderström har varit ansvarig för inköp och för inventering av kiosken. Under A-lagets matcher 

och under hockeyskolan har ungdomslagen hjälpt till med att hålla kiosken öppen till förmån för 

föreningen.  

Kioskintäkterna har varit större än budgeterat, vilket bidragit till att förbättra resultatet. Iréne har 

gjort samlade inköp till kiosken vilket bidragit till en god överblick. Samtliga lag som bemannat 

kiosken har bidragit till en stabil intäkt. Intäkten var budgeterad till 185 000 kr och utfallet blev 345 

091 kr. 

Informationskanaler och system 

Föreningen har fortsatt att ha verksamhetens administrationsverktyg i systemet MyClub. För 

bokföring och löneutbetalningar används FortNox. Styrelsen har under säsongen arbetat med att 

automatisera flödet mellan MyClub och FortNox för att arbeta bort manuella moment i bokföringen 

och möjliggöra att arbetet sker på distans i större utsträckning. En automatisk påminnelsetjänst 

gällande fakturor från MyClub har tagits i drift och har bidragit till ett lägre antal obetalda 



träningsfakturor. Det finns ytterligare effektiviseringsåtgärder att genomföra och det arbetet får 

fortsätta under nästa säsong. 

Föreningen har även under säsongen tagit verktyget Cleverservice i bruk. Cleverservice är ett 

vedertaget verktyg för administration och utbetalning av domararvoden.  

Aktiviteterna på sociala medier har fortsatt vilket gör att medlemmarna kan följa verksamheten 

närapå dagligen.  

I enlighet med beslut taget på årsstämman 2018 fick alla lag egna lagkonton i SEB. Dessa togs i bruk 

20190101. 

Klubblokal  

Efter många års diskussioner rev kommunen till slut det gamla kansliet. För att kunna ha en egen 

lokal för olika möten, någonstans att kunna servera mat under cuper etc, har föreningen hyrt en lokal 

av Tennishallen. Klubblokalen har pyntas med hockey memorabilia och invigdes i januari i samband 

med en A-lagsmatch och det bjöds på chips och pommac. Arbetet med klubbrummet fortsätter. 

Arrangemang 

Sommarhockeylägret – Kronwall Hockey Camp v. 32 

Säsongen startade traditionsenligt vecka 32 med Kronwall Hockey Camp. Det genomfördes med  148 

deltagare vilket är rekord. Tero Tuomarila och Karim Tomtchev var ansvariga huvudtränare för 

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

föräldrar. Ett stort tack till alla inblandade som såg till att vi återigen kunde genomföra ett väl 

fungerande och roligt läger! 

Kronwall Stars 

Eventet gick traditionsenligt av stapeln fredagen v.32 och avslutade sommarhockeylägret. Den totala 

omsättningen för eventet uppgick till 140 283 kr och resultatet blev +77 380 kr. 

Sponsorintäkterna uppgick till 73 000 kr och kiosk- och försäljningsintäkter uppgick till 62 903 kr. 

A-lags turnering 

A-laget genomförde en turnering under försäsongen och bjöd in tre gästande lag från division 1, 

Vallentuna, Väsby och Sollentuna.  

Game Camp 

Den 25-26/8 genomfördes Game Camp i Järfälla ishall. Campen riktade sig till barn födda 2005-2009. 

Syftet med campen var att utveckla spelförståelse för individen genom att spela smålagsspel i 80 

minuter fördelat på en yngre och en äldregrupp. Campen lockade 27 deltagare.  

Goalie Camp 

Den 25-26/8 genomfördes Goalie Camp i Järfälla Ishall. Campen riktade sig till barn födda 03-08. 

Under campen användes digitala hjälpmedel både på och utanför isen för att maximera deltagarnas 



utveckling. Campen genomfördes mellan kl. 8-16 och innehöll isträning, fysträning, teori samt 

rörlighet och reflektion. Instruktörer på campen var föreningens målvaktstränare Tero Tuomarila och 

Snorri Sigurbergsson från A-laget. Campen lockade 7 målvakter. 

Kronwall Cup – Hösten 2018 & våren 2019 

Föreningens ungdomslag har varit med och bidragit ekonomiskt till klubbens verksamhet genom att 

arrangera Kronwall Bauhaus Cup under säsongen. Överskottet från dessa cuper är viktiga både för 

lagens och föreningens ekonomi. Våra cuper är också viktiga för föreningens varumärke och 

tillsammans gör vi bra organiserade cuper som har ett mycket gott rykte runt om i Sverige! 

Tre Kronor Hockeyskola 

Hockeyskolan riktade sig främst mot barn födda 2008  - 2013 och drog igång i oktober med gratis 

prova-på-tillfällen med möjlighet att låna utrustning. Sammanlagt anmälde sig ca 190 barn till detta 

varav 127 st stannade kvar och betalade spelaravgiften. Nytt för i år var tjejhockeygruppen. 

Bidragande orsaker till att hockeyskolan fortsätter vara så populär är den låga spelaravgiften, 

möjlighet till låneutrustning och brevutskick till alla barn i Järfälla och Upplands-Bro kommun.Med en 

avsevärt förbättrad administration kring verksamheten och några engagerade isansvariga i form av 

Christian Åhlberg, Pelle Englund, Joakim Hagernäs och Thomas Hallin lyckades vi även behålla många 

barn under hela säsongen. Utöver dessa så har några även gått in i lagverksamheten från 

hockeyskolan.  

 

Fystester och istester  

Järfälla Hockey Club har under hösten 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. Testerna har 

genomförts för team 04/05 - Team 08. 

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 

Istestet i Järfälla ishall var en specifik start/stopp bana mellan blålinjerna som utfördes på tid. 

Höstlovscamp “Fall Camp” v.44 29/10-2/11 

Föreningen genomförde Fall Camp  under v. 44. Campen bestod av 2 grupper, en äldre och en yngre 

och lockade 29 deltagare. Den yngre gruppen genomförde 1 ispass medan den äldre gruppen 

genomförde 2 ispass samt ett Off-ice pass. Huvudansvarig var Karim Tomtchev. 



 
Skridskodisco – den 13 December 2018 

I år ansvarade team 10 tillsammans med Friluftsfrämjandet för det populära skridskodiscot som i år 

ägde rum fredag den 14 december. 

Reunion Tournament  – 6 april 2019 

Evenemanget startade redan år 2013 som en match mellan före detta JHC spelare. Samtliga spelare 

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

Detta år bjöds även juniorer in till evenemanget. Årets Reunion Games hade 109  deltagare. I år hade 

vi även ett juniorlag representerat.  

Ett stort tack till Fredric Kastevik och alla lag som ställde upp med arbetet kring arrangemanget. Vi 

gratulerar Team 77 som tog hem segern detta år.  

Spring camp 

Under våren fortsatte träningarna i lagens regi istället för tidigare upplägg med Spring Camp. Detta 

enligt beslut på årsstämman 2018.  

Ledarkonferens på Welcome Hotel  den 2 september 2018 

Samtliga lagledningar sågs på Welcome Hotel för samtal om olika frågor. Det rörde bl.a. 

samträningar, något som implementerades under säsongen. Även barns träning i andra 

åldersgrupper än sin egen samt värdegrundsarbete. Arbete påbörjades med att utforma en 

gemensam målbild för JHC. Detta arbete har sedan varit pausat pga resursbrist och ambitionen är att 

detta kommer att fortsätta i någon form framåt. 

Sponsring 

Under året har vi haft sista säsongen på de avtal som skrevs gällande matchtröjor med företagen 

Bauhaus, Peab, Hageli (The Labyrinth) och Villa Total. Utöver dessa har även Järfälla Djurklinik, 

Allstar, Riksbyggen, JVAB, Tornet och Järfälla Hus varit föreningssponsorer. 

 

Under säsongen har vi även förnyat vårt materialavtal med Bauer samt även förlängt samarbetet 

med Intersport i Barkarby, båda på ett nytecknat 4-års avtal. 

Värdskap 

Under säsongen har föreningen varit värd för utbildningar som arrangerats av Svenska 
Ishockeyförbundet och Stockholms Ishockeyförbund. 

Den 21 november genomförde Stockholms Ishockeyförbund "Rätt från start" - tryggt ledarskap i 

trygga miljöer för U8, U9 och U10 i Järfälla gymnasium. Föreläsare denna kväll var L-G Jansson 

(Väldigt lång erfarenhet som ledare inom ishockeyn på alla nivåer och expertkommentarer i 

Radiosporten). Roger Dahlström (Sportchef i Trångsund, väldigt lång erfarenhet av 

ungdomsishockeyn i Stockholm ibland annat i Flemingsberg och AIK) Kristofer Ottosson (Sportchef i 

Haninge Anchors och en väldigt lång elitkarriär i ishockeyn ibland annat i DIF och Tre kronor). Under 

kvällen diskuterades ledarens uppdrag. Inspirerande berättelser om resor inom ishockeyn som ledare 



och spelare. Vad som kännetecknar ett tryggt ledarskap och trygga miljöer för U8, U9 och U10. Hur 

skapar vi miljöer för optimal utveckling? Behålla så många som möjligt så länge som möjligt i så bra 

verksamheter som möjligt.  

Den 11 december genomförde Svenska Ishockeyförbundet utbildningen Tre Kronors Hockeyskola del 

2. Fokus för kvällen var erfarenhetsutbyte samt lyfta olika faktorer som leder till framgång ute i 

hockeyskolorna. Utbildningen arrangerades i det nya klubbrummet och genomfördes av Markus 

Korpinen. 

Övrigt  

Belastningsregister från alla ledare 

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 ut nyhetsbrev om 

saker som sker i vår förening. Under verksamhetsåret har styrelsen tillsammans med kansliet skickat 

ut sju 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. 

 

Thomas Barklund  genom Järfälla Hockey Styrelse 

 


