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Summering  2018/19 – U9 
 

Vi är mycket nöjda med säsongen och tycker att vi har levererat de målsättningar vi har satt 
upp. 
 
Förutom vår egen verksamhet har vi haft personal på A-lagets matcher, haft rolbajour på helger 
och Springcamp vilket tyvärr inte alltid har fungerat smärtfritt. 
Finns förbättringar att göra till nästa säsong.  
Vi har anordnat en Mammamatch, Team 10 almis på Kungsängen IP med grillning och 
spontanhockey och en säsongsavslutning där vi var i Globen och såg Tre Kronor – Ryssland. 
Två föräldrarmöten har genomförts. 
 
Vi inledde säsongen med Kronwall Camp. 
Dom flesta barnen från team 10 var anmälda vilket var positivt. 
Veckan avslutades med knattematchen med NHL-spelarna vilket var otroligt uppskattat bland 
alla barn och ledare. 
 
Under säsongen har det primära fokuset legat på vårat deltagande i Stockholm Hockey Cup, som 
vi spelat i med 4 lag. 
 
Förutom Stockholm Hockey Cup har vi deltagit i följande externa cuper: 
Hockeyskoj med Viggbyholm 25/8 
Hockeyskoj med Täby 26/8 
Hockeyskoj med Viggbyholm 1/9 
Hockeyskoj med Hässelby 15/9 
Försäsongcup Viggbyholm 23/9 
Kristoffer Ottossonspelen 13/10 
Annandagscupen Saltsjö-Boo 26/12 
Danijela Rundqvist cup 23/3 
Tullinge Vårcup 23/3 
Danijela Rundqvist cup 24/3 
Kristoffer Ottossonspelen 31/3 
Trånkans team 10 vårcup 7/4 
 
Vi har representerat Järfälla hockey bra både på och utanför isen. 
 
Spelare och ledare från team 10 har varit med och stöttat team 09 vid ett par tillfällen, både i 
Stockholm Hockey Cup samt externa cuper. 
Några barn från team 09 har också deltagit i Stockholm Hockey Cup vid ett par tillfällen. 
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Vi har en rutinerad stab av tränare och materialare vilket har gjort det ganska lätt för oss som 
lag att etablera oss i föreningen och sköta allting runtomkring isen som förråd, träningströjor, 
målvaktsutrustningar, istider, anmälningar osv.  
 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U8-säsongen: 
 

Sportsliga mål:  
 

Tanken är att bygga upp individualister som tänker själva. 
Skridskoteknik är det vi lagt mest vikt på under säsongen. 
Vi har också konsekvent tränat individen att själv vilja ha pucken, utmana och avsluta. Hela 
gruppen har tagit stora steg i denna utveckling och vågar kliva fram. 
Vi har nått alla mål vi satt upp på träningsschemat inför säsongen och killarna har visat i 
samtliga matcher att vi håller en hög jämn klass på skridskoåkningen där vi ligger väldigt långt 
fram. Inte bara några individualister utan generellt hela gruppen. Vi ser att detta är en del av att 
vara konsekvent i sin träning och att ha en tydlig röd tråd i träningarna. 
Att bygga en positiv tävlingsanda. 
T10 har jobbat mycket med att peppa varandra, att heja på och inte ifrågasätta och att alltid fira 
tillsammans oavsett vem som gör mål. Vi har därför en stark lag kultur där alla känner sig 
delaktiga. 

 
Kunskapsmål:  
 
Att alla ska kunna klä på sig sin utrustning själva med undantag för skridskorna. 
Majoriteten kan klä sig själva. 
Att ha ordning och reda på sin utrustning i omklädningsrummet. 
Delvis har vi kommit hit men vi måste fortsätta att jobba med den här biten nästa säsong, 
framförallt att en spelare skall klara sig på två krokar om han jobbar i och ur väskan hela tiden 
Att agera som en grupp på och bredvid isen. 
Gruppen har börjat förstå att träningen / matchen börjar så fort man kommer till hallen och inte 
när man går på isen och alla agerar som ett lag runt omkring.  
 

Sociala mål:  
 
Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 10. 
I T10 är gruppen idag homogen och alla agerar som ett kompisgäng. 
Stolthet över klubbmärket och sporten. 
Vi har skapat en stolthet för laget och klubbmärket som alla kan stå för. 
Att alla är bra kamrater. 
Vi har dialog med barnen hur man skall vara en bra kompis och att alla skall få vara med, detta 
skall utvecklas ännu mer nästa år. 
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Ekonomiska mål:  
 

Vi har byggt upp en lagkassa samt haft 3 st sponsorer under säsongen 2018/19. 
T10 har täckt alla sina omkostnader och planerade inköp för säsongen.  
Vi har dessutom överfört ett positivt kapital till nästa år. 
Under säsongen har vi inhandlat: 
Kläder till ledarna 

 
Verksamheten:  
 
Vi är i dagsläget: 
42 barn, var av dessa har 41 varit regelbundet aktiva under säsongen. 
3 barn har slutat under säsongen och 6 har tillkommit. 
Flickor: 2 st. och pojkar: 40 st.  
 
Ledarfunktionerna ser ut som följande: 
Lagledare  Andreas Ahlkvist – Jonas Bjuhr – Johan Dahleman 
Kassör    Karolina Fredlund 
Huvudtränare  Per Frylén 
Tränare Michael Ennab – Michael Sannemo – Tony Granda – Mattias Kronwall - 

Tom Wallin – David Lundgren – Henrik Ullmark (MV Tränare) 
Huvudmaterialare Henrik Ullmark 
Materialare Stefan Erlandsson – Bengan Othberg – Fredrik Burmeister 
Sekretariat Andreas Ahlkvist – Johan Dahleman – Karolina Fredlund – Daniel & Sandra 

Jonnarth - Mathias Lindberg – Madeleine Rosenholtz – Jonas Winqvist  
Rolbafunktion  Håkan Ballina –  Henrik Sandqvist 

(Daniel Jonnarth – Vasilij Kurteev – Andreas Ahlkvist – Jonas Winqvist) 
Kioskansvarig  Jeanette Norling 
Sponsoransvarig Michael Keri – Helena Backlund 
Hemsidan  Petra Rosander 
Cupgeneral   Jonas Bjuhr 
 

Träning:  
 
3 ggr i veckan september till april 
Under våren har vi 14 inplanerade barmarksträningar. 
 
Per Frylén ( Huvudtränare )      &    Andreas Ahlqvist ( Lagledare ) 
 
 
_________________________    ________________________ 


