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Summering  2018-19 U10 
 

Generellt var lagledningen mycket nöjda med säsongen och tycker att vi har levererat de 

målsättningar vi har satt upp. 

Vi har byggt upp ett stort nätverk med klubbar i Stockholm och närområde som har lag i samma 

ålder och positionerat Järfälla som en klubb med en stark ungdomsverksamhet. 

Vi har arrangerat en egen två-dagarscup på hösten 2018 samt en dagscup under våren 2019 

och byggt upp rutiner runt detta med föräldrarna i gruppen. 

Vi har byggt upp en lite mer erfaren stab av tränare och materialare 

. 

Vi tror att klubben håller på att sätta ihop ett välkomstpaket med information om hur allt 

detta fungerar. Dock kan vi inte understryka hur viktigt det är för ett nytt lag att få rätt 

support när man startar. 

 

 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U10-säsongen 
 

Sportsliga mål:  

Att bygga upp individualister som tänker själva 
Vi har konsekvent tränat individen att själv vilja ha pucken, utmana och avgöra, gärna med 
obekväma avslut. Hela gruppen har tagit stora steg i denna utveckling och vågar kliva fram. 
Vi har börjat träna lite mer på spelförståelse efter jul vilket börjar märkas på gruppen.  
 
Att bygga en positiv vinnarkultur och tävlingsanda 
T09 har jobbat mycket med att peppa varandra, att heja på, inte ifrågasätta och att alltid fira 
tillsammans oavsett vem som gör mål. Vi har därför en stark lag-kultur där alla känner sig 
delaktiga. Mottot är att man ska kunna spela med alla. 
 

Kunskapsmål:  

Att alla ska kunna klä på sig sin utrustning själva inklusive skridskorna 
Alla klär sig själva, även de som vill stå lite mer i mål klarar att klä på sin utrustning själv. Det vi 
jobbar nu med är att alla ska klara sin egen skridskoknytning.  
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Att ha ordning och reda på såväl sin utrustning som 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 hen jobbar i och ur väskan hela tiden. 
 
 
Att agera som en grupp på och bredvid isen 
Gruppen har börjat förstå att matchen börjar så fort man kommer till hallen och inte när man går 
på isen och alla agerar som ett lag runt omkring. Vi har tryckt mycket på att man ska titta på sina 
lagkamrater som spelar när man själv vilar för att på så sätt se alla bra prestationer kamraterna 
gör. Detta i syfte att stärka lagkänslan men också att ge barnen bilder av varandra som dom kan 
använda i sin fortsatta utveckling. 
 

Sociala mål:  

Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 09 
Gruppen T09 är idag homogen och alla agerar som ett kompisgäng. Om det har förekommit 
tråkiga kommentarer har det retts ut omedelbart och varit tydligt med att detta är inte att vara en 
god kamrat och det är något som inte accepteras. 
 
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. 

 

Ekonomiska mål:  

Bygga grunden för en lagkassa 
Vi har för närvarande 185000 sek i lagkassan. Intäkterna kommer från egna arrangerade cuper, 
samt från lagsponsorer. 
 

Verksamheten:  

Att ha 31 spelare i truppen 
Vi har totalt 31 barn 
29 barn födda 2009 
2 barn födda 2010  
Vi har haft 4 st killar födda 2008 som börjat och sedan fortsatt extraträna med oss 
Vi har under våren 2019 haft samarbete med T10 där 5 st från T09 har spelat med dem på 
deras poolspel och där 5 st av deras killar har spelat med T09:s poolspel. 
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Att ha en ledarstab av 09-föräldrar 
Vi har 4 st tränare med BU 1 utbildning 
Vi har 2 st tränare utan grundutbildning 
Vi har 4 st materialare 
Vi har 5 st rolbaförare 
Vi har 1 kioskansvarig 
Vi har 1 kassör 
Vi har 1 lagsponsoransvarig 
Vi har 1 lagledare 
Vi har 1 eventansvarig 

 

Träning:  

3 ggr i veckan ordinarie säsong 
Vi utförde 86 st ordinarie träningar under säsongen och i snitt var varje träning 73 min 
Uppskattningsvis: 

● 30% Skridskoteknik 
● 30% Spelförståelse 
● 15% Kamp  
● 15% Smålagsspel 
● 10% Helplansspel  

 
Vi deltog på Kronwall Camp med 17 st barn 
 
Under våren har vi 4 inplanerade barmarksträningar med fokus på spel(innebandy)  

 

Tävlingar/Matcher:  

Matcher varannan vecka oktober till februari 
Vi spelade 10 * 3 st poolspel (3 lag)  
Vi hade en föräldramatch som terminsavslutning ht18/vt19 som var mycket uppskattad 
Vi hade en issäsongsavslutning på Globen (Sverige / Ryssland) som också var väldigt 
uppskattad 
Vi hade ett träningsläger med övernattning som uppskattades av barnen 
Vi deltog i 11 st externa cuper 
Vi deltod i 7 st träningsmatcher helplan 
 
 
Ett eget arrangemang 
Vi arrangerade ett tvådagarsarrangemang hösten 2018 samt en dagscup under våren 2019 
som var mycket lyckade enligt deltagarna. 
 
 


