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Inledning 
Syfte och mål med detta dokument är att beskriva verksamheten inom team 09 (U10) både 

sportsligt och ledningsmässigt 

1 Målsättning under U10-säsongen 
Verksamheten bedrivs ideellt och i enlighet med JHCs värdegrund  

 

Sportsliga mål:  
● Att förstå hur grunderna i spelet hockey fungerar 

● Att fortsätta vara snabba och skridskostarka men även individuellt skickliga på att 

hantera och ta puck 

● Grunder i fysiskt spel 

● Att bygga en positiv vinnarkultur och tävlingsanda 

 

Kunskapsmål:  
● Att alla ska kunna klä på och av sig sin utrustning själva  

● Att själva ha ordning och reda på sin utrustning i omklädningsrummet 

● Att agera som en grupp på och bredvid isen där alla hjälper varandra 

 

Sociala mål:  
● Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för team 09 

● Stolthet över klubbmärket och sporten 

● Att alla ska vara bra kamrater 

 

Ekonomiska mål:  

Team 09 är en ideell verksamhet och har inte som mål att redovisa vinst. 

Målsättningen är dock att verksamheten skall vara självförsörjande genom att man anordnar 

cuper och säljer lotter eller mat runtomkring dessa eller via sponsorer. 

 

Lagkassan skall i första hand användas för att: 

● Införskaffa skyddsutrustning, arbetsmaterial och träningsutrustning 

● Finansiera anmälningsavgifter till cuper 

● Subventionera externa kostnader för spelarna (cuper, camper eller kläder) 

 

Mål på antal medlemmar U11:  
● Att vid säsongsslut ska ha lyckats behålla alla 31 som är registrerade idag. 

 

Mål med träningar U11:  
● Minst 3 ggr i veckan egna träningar inkl eventuella samträningar med andra årskullar i 

föreningen 

● Barmarksträning maj-juni (lekfulla former) 

 

Tävlingar/Matcher:  
● Tre lag i stockholmsserien 

● Vi ordnar två cuper själva, en på hösten och en på våren, gärna 2-dagars på våren 

● Målsättning  att åka på 2-4 cuper innan samt efter säsongen 
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2 Riktlinjer, värderingar och regler i Team 09 
Team 09 förhåller sig till JHCs värdegrund och allmänna riktlinjer. 

 

Vi utbildar spelare för framtiden som skall ha en bred hockeykunskap och vara väl rustade för 

att spela hockey på hög nivå. 

2.1 Sportsligt U9 säsongen 

 

Medlemskap i T09: Alla barn födda 2009 oavsett nivå är välkomna då vi är en 

breddverksamhet, dock kan barn rekommenderas att träna och matchas med yngre lag om 

tränaren anser att det är den bästa utvecklingen för barnet, målsättningen skall alltid vara att 

barn på sikt skall spela med sin ålderskull. 

 

JHC har skrivit under SHFs avsiktsförklaring och förhåller sig till dess regler. 

 

Barn födda tidigare eller senare än 2009 : U11 säsongen spelar T09 i Stockholm hockey 

cup som är Stockholms hockeyförbunds liga. SHFs policy säger att det är tillåtet att både ha 

yngre och äldre i spelare i truppen sålänge minst 50% av rostern är födda 2009. 

 

Träningsupplägg: Vi jobbar efter ett styrdokument med tydliga mål om vad gruppen skall 

lära sig under säsongen 

● Träningarna skall ha tydliga fokusområden månadsvis 

● Alla övningar skall vara i steg modell där man börjar enkelt och bygger vidare tills 

man löser målet 

● På isen skall vi träna skridskor eller matchliknande situationer i rörelse. Statiska 

övningar kan ske utanför i barmarksvarianter (skott, passningsgrunder, klubbteknik, 

balans) 

● Vi kommer att jobba med spelförståelsemodeller utanför samt på isen för att förstå 

hockeyspelets grunder och rörelser 

 

Målvaktsspel: Målsättningen är att låta alla barnen få prova på målvaktsrollen i ett rullande 

schema på träning såväl på match. 

Målsättningen är att man ska få stå på träning innan match för att få lite vana. 

För dom mer motiverade målvakterna kommer vi erbjuda ispass i föreningens egna 

målvaktsträning. Under säsongen 2018/2019 har drygt 20 spelare provat på MV rollen på 

träningar och ca 12 rullat på separata MV träningar och stått på match. Intresset är fortfarande 

stort och brett för MV spel, därav har vi målsättning att laget ska investera i 2 st MV 

utrustningar eftersom klubben inte längre kommer tillhandahålla detta material inför 

kommande säsong. 

 

Deltagande: Under U11 säsongen får alla spela lika många matcher oavsett hur stor 

träningsnärvaro de har, det enda kravet vi har för att få spela matchen är att man är i tid till 

samlingarna inför matcherna. Detta är mest av respekt mot barnen så att de skall slippa stressa 

in i matcher. 
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2.2 Träningar:  

Målet är att få träna i en hall under hela säsongen för att slippa onödig logistik. 

 

Kallelser: Team 09 använder sig av kallelser både till match och träning. 

 

Samling: Barnen ska vara på plats senast 30 minuter före träning för att kunna byta om i lugn 

och ro. Stressar man till träning blir också barnen stressade.  

 

Försäsongen: 
Under augusti är träningen frivillig.  

V 37 startar träningarna. Vi kommer då att träna 2-3ggr i veckan. 

Vi hoppas på minst 3st pass á 80 min likt tidigare årskull men ser gärna samträning med andra 

årskullar. 

 

Säsongen: 

Under oktober till februari räknar vi med att barnen deltar på alla träningar och lagaktiviteter: 

● 2 ggr i veckan med team 09. 

● Vi kommer att ha kortare teoripass i samband med träningstillfällen för att förklara 

enklare grunder i spelet ishockey, etik och moral samt bygga lagtillhörighet. 

● Ett mål är att kunna gå igenom övningarna innan ispasset men det bygger på att man 

kommer i tid och är fokuserad på att klä på sig i lagom takt så vi har några minuter 

innan passet börjar. 

 

Eftersäsongen: 
Slutet av mars och större delen av april är träningen frivillig, antingen via Spring camp 

alternativt att vi ordnar egna istider. 

 

Barmarksträning: 
Maj till juni ordnas barmarksträning 2 gång i veckan, Träningens huvudfokus kommer att 

vara klubbteknik,spelförståelse och fys. Barnen har nu kommit upp i den åldern där inslag av 

fysisk uppbyggnad såsom tex kondition och explosivitet är mer gynsam. 

 

Vila: 
I juli är det sommarlov och inga schemalagda träningar.  

 

 
Matcher:  
Samtliga hemmamatcher kommer att spelas i Järfälla ishall. Vi kommer att spela med 3 lag i 

olika serier under U11-säsongen vilket innebär ca 11-12 omgångar per lag mellan november 

och februari. 

 

Alla lagen spelar match varje vecka utom skolloven (höstlov, jullov, sportlov osv). 

Målsättningen är att spela med 8-10 utespelare och 1 målvakt per lag och omgång. 

 

Vi har inga fasta uppställningar för en individuell spelare eller fasta formationer utan kommer 

att rulla spelare så alla får möjlighet att spela med alla och så många olika spelare som 

möjligt. Vi kommer att fortsätta träna på positioner men med en tydlig målsättning att alla 
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spelare efter säsongen har prövat att spela upprepade gånger på varje position. Vi tror att detta 

är mer rättvist än att låta barnen bestämma själva och då bara jobba i en position de är 

bekväma i samt att barn som inte kommit lika långt i utvecklingen kanske inte får samma 

möjligheter att prova det de vill. 

 

Kallelser: De spelare som skall spela en match blir kallade till den, i kallelsen står det vem 

som skall stå i mål. 

 

Samling: Viktigt att samlingen alltid sker 60 minuter före matchstart  

 

● Uppvärmning: 40 minuter innan matchstart ska spelarna var ombytta på underkroppen 

med skor, jacka, mössa och handskar. Skorna ska vara anpassade för väder men 

möjliga att springa i. Vi går ut tillsammans med tränare och värmer upp i 15 minuter 

för att få frisk luft och starta upp kroppen. 

 

2.3 Generellt 

 

Utrustning och nummer: 
● Laget förvarar matchtröjor i förrådet i Järfälla och materialarna tar med rätt tröjor och 

damasker till matcherna, dessa lämnas tillbaka efter matcherna. 

● Vi rekommenderar U10 säsongen att samtliga köper overall och vinterjacka.     

                             

Att vara en kompis: 
● Alla får vara med och i ett lag är alla kompisar. 

● Man hjälper och peppar alltid varandra. 

● Om någon känner sig utanför ska man prata med tränarna så hjälper de till. 

● Om någon inte förstår en instruktion ska man hjälpa dem och förklara istället för att 

skälla på dem. 

 

Kommunikation inom laget 
● Tänk på hur man kommunicerar med varandra när man skickar gruppmail, det är lätt 

med missförstånd. 

● Har man funderingar eller anser att något är fel, prata direkt med källan till problemet 

på ett konstruktivt sätt och red ut så att det inte är ett missförstånd innan man blandar 

in hela laget. 

● Har man någon fundering eller åsikt man vill ha fram så kan man alltid bolla den med 

ledarna innan man pratar med laget. 

● Precis som med barnen är det viktigt att föräldrarna respekterar varandra och försöker 

att bidra till en lagkänsla. 

 

Hemsidan: 
● På hemsidan kommer information om laget och spelarna att publiceras, även bilder på 

alla samt från matcher och event. Viktigt att alla godkänner detta.  

● Kontaktinformation till spelarna kommer inte att publiceras. 

● Kontaktinformation till alla ledare kommer att vara offentlig.  

 

Bilder och publicering: 
● Många tar bilder på matcher och träningar som sedan publiceras i sociala medier, 

viktigt att man tydligt kommunicerar detta i gruppen om man inte vill det. 
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● Lagbilder och individuella sportbilder som tas i början av säsongen kommer att läggas 

ut på hemsidan, vill man inte det så måste man säga till i förväg. 

 

Föräldrauppgifter: 
Det kommer att krävas en del ideellt arbete av föräldrar under säsongen. Dessa uppgifter 

kommer att fördelas i ett schema som mailas ut samt ligger på hemsidan. Kan man inte lösa 

sin dag så ansvarar man själv för att byta med någon annan förälder i laget och meddela 

lagledaren om bytet. 

 

Uppgifter: 

● Ca 3 A-lagsmatcher där vi kommer att behöva bemanna utvisningsbås, kiosk etc 

● Ett antal tillfällen då kiosken ska bemannas. 

● Vid större event som Kronwall stars eller Reunion games blir laget tilldelat en uppgift 

(tex grillen) som man sedan ansvarar för att bemanna under den dagen. 

● Ett antal helger ansvarar laget för spolning i Järfälla ishall, detta fördelas på de som 

har rolba körkort. 

● Ett antal tillfällen skall tränare finnas tillgängliga för Idrottslyftet, Hockeyskolan, 

utbytesträningar och Spring camp. 

 

Team 09 själva behöver också: 

● Vid varje hemmamatch sköta sekretariat, sargbygge, domare och kioskbemanning 

● Vid cuper sköta alla uppgifter 

● Vid träning i Kallhäll spola isen efter träning 

 

Vi är en ideell förening med ett av upptagningsområdets lägsta avgifter för att vi tror på att vi 

kan göra dessa saker själva. Om alla hjälps åt och verkligen löser sina uppgifter så är det inte 

så mycket som skall göras per person. 

 

3 Organisation 
Laget är en del i Järfälla Hockey Club:s organisation 

 
Rödmarkerade är Lagledningen 
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I rubrikerna nedan beskriv mer ingående de olika funktionerna och rollerna. 

3.1 Lagledning 

Ledningsgruppens syfte är att leda laget efter den målsättning laget har och efter förenings 

norm. Ledningsgruppen ska minst bestå av huvudtränare, huvudmaterialare, lagledare och 

kassör. Om laget ser behov av en föräldrarepresentant ingår även denna i lagledningen.  

 

● Lagledningen har ett lagmöte i början av varje säsong där verksamhetsplan presenteras 

och godkänns av laget. 

● Lagledningen har ett lagmöte vid säsongslutet där säsongen utvärderas sportsligt, 

lagmässigt, kunskapsmässigt, ekonomiskt och som verksamhet. 

 

 

3.1.1 Tränare 

Team 09 har en ansvarig huvudtränare och minst fem assisterande tränare som hjälps åt med 

träningarna. Vi har också utöver det en målvaktstränare som fokuserar på målvakterna så att 

de får en kvalitativ träning. 

 

Tränarna ansvarar för att: 

● Planera och kommunicera träningar mellan varandra 

● Ta ut lag och coacha under matcher 

● Nå lagets önskade sportsliga resultat 

● Hålla ordning på och vid isen 

● Hjälpa barnen med utrustning och att knyta skridskor 

 

Målvaktstränare ansvarar för att: 

● Planera och utföra träningarna för målvakter tillsammans med JHC 

● Ta ut vilka som skall stå på matcher, målvaktsskolan och träningar 

● Nå lagets önskade sportsliga resultat 

● Hålla ordning på målvaktsutrustningen och se till att målvakterna blir korrekt påklädda 

● Att förutom målvakterna hjälpa alla barn som vill prova på att vara målvakt 

 

Ansvarig tränare: Mikael Östensson 

Ass tränare: Nicklas Forsberg 

Ass tränare: Rickard Ernfors 

Ass tränare: Jimmy Sandstråhle 

Mv tränare: Andreas Andersson 

 

3.1.2 Lagledare 

Lagledaren fungerar som en ordförande för laget och har attesträtt 

 

Lagledare: Kajsa Nyberg  

Ass Lagledare: Åsa-Maria Birgersson 
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Ansvarsområden: 

 

● Delta i klubbens lagledarmöten och informera laget om vad som sägs på mötena 

● Planera och följa upp att team 09:s åtaganden mot klubben fullföljs (rolba, 

matchvärdar och dyl.) 

● Föra dialog gentemot eventrådet 

● Planera och leda egna verksamheter vid sidan av isen vid hemmamatcher och egna 

cuper (caféschema, lotterier, puckkastning, sargbyggnad, sekretariat och domare) 

● Planera, leda och kalla till föräldramöten 

● Informera föräldrar om nyheter via mail 

● Närvaroregistrering för LOK-stöd 

 

3.1.3 Kassör 

Kassören förfogar över lagkassan och lagkontot, Kassören har attesträtt 

 

Kassör: Tobias Södlind 

 

Ansvarsområden: 

● Sköta in- och utbetalningar 

3.1.4 Eventansvarig 

Eventansvarig fungerar som samordnare för cuper eller event som laget ansvarar för 

 

Eventansvarig: Åsa-Marie Birgersson 

 

Ansvarsområden: 

● Cupgeneral 

● Representerar team 09 i eventrådet 

 

 

3.1.5 Kiosk ansvarig 

Kioskansvarig ansvarar för att samtliga som arbetar i kiosken känner till de hygienregler etc. 

som gäller. 

 

Kioskansvarig: Irina Kalinovskaya 

 

Ansvarsområden: 

● Representerar team 09 i kioskgruppen 

 

3.1.6 Materialare 

Materialarna är ansvarig för lagets gemensamma utrustning, förråd samt för skridskoslipning. 

De hjälper till vid träningar med att ta fram utrustning och ser till att det är ordning i förråden. 

Inför kommande säsong kommer vi försöka köpa in en bärbar slip att kunna ta med på cuper 

och liknande. 
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Huvudmaterialare: Patrik Karlsson  

Ass. Huvudmaterialare: Andreas Andersson 

Ass. materialare: Peter Eklund 

Ass. materialare: Lars Löfberg 

 

 

 

Ansvarsområden: 

● Skridskoslipning, att planera tider 

● Träningströjor vid träningar 

● Matchställ och damasker vid matcher 

● Målvaktsutrustning vid träning och match 

● Puckar vid match och träning 

● Ordning i förråden 

● Vattenflaskor 

● Hjälpa tränarna att knyta barnens skridskor och hålla ordning i bås och 

omklädningsrum 

 

3.1.7 Rolbaförare 

Rolbaförare är extremt viktiga för verksamheten då vi för att få träna kvällar och helger samt i 

Kallhäll måste spola av isen själva efter träningarna. 

 

Huvudrolbaförare: Johan Bretz 

Rolbaförare: Patrik Karlsson 

Rolbaförare: Lars Löfberg 

Rolbaförare: Robert Axelsson 

 

 Ansvarsområden: 

● Spola efter våra ispass som inte har schemalagda vaktmästare 

● Spola helger som team 09 är skyldiga att underhålla 

 

3.1.8 Webbansvarig 

Team 09 har utsett Emmi Anderson som webansvarig för vår FB sida och instagram. 

 

3.1.9 Föräldrarepresentant 

Fungerar som föräldrarnas språkrör mot laget och dess tränare. Föräldrarepresentanten 

assisterarar lagledningen med frågor som behöver förberedas och assisterar vid föräldramöten 

 

Föräldrarepresentant: Vakant 

  

Ansvarsområden: 

● Lyfta föräldrarnas önskemål mot lagledningen 
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● Vara delaktig på JHC-möten 

 

3.2 Övriga ansvarsområden 

Föräldrar som inte har någon specifik roll kommer att kallas till olika uppgifter vid 

hemmamatch och vid egna cuper samt vid av klubben tilldelade uppgifter. Lagledaren 

kommer att upprätta ett schema som är jämnt fördelat mellan alla familjer. Kan man inte 

utföra en uppgift på sitt tilldelade datum eller tid så ansvarar man själv för att byta med någon 

annan i laget. Går det absolut inte så kontaktar man lagledaren som kommenderar ett byte 

 

De som har funktioner inom laget kommer också att tilldelas uppgifter men något färre då 

dessa automatiskt utför rutinmässiga uppdrag löpande. 

 

 
Lagsponsoransvariga 
Team 09 har en lagsponsoransvarig: Emmi Anderson. 

 

3.2.1 Sekretariat hemmamatch 

Ansvariga för sekretariatet sköter klockan, pausmusik och eventuell information som ska 

framföras. 

 

Det ska alltid vara två som har sekretariatstjänst varav minst 1 ska vara utbildad. Instruktion 

finns på lagets webbsida.  

 

3.2.2 Sargbyggnad vid hemmamatch 

Minst fyra föräldrar och alla som inte har en uppgift ska bygga och montera ner sargen vid 

matcher samt vid löpande spolning under cuper. 

 

3.2.3 Café 

Minst två per hemmamatch ska tilldelas cafétjänst. Kassören ser till att växelkassa finns 

tillgänglig. 

 

3.2.4 Matchvärdar 
 

4 Budget 2019/2020 
 

5 Övrigt 
Övriga detaljer som påverkar verksamheten och snarar är riktlinjer än 

verksamhetsplansdetaljer. 

 

Ska kanske inte vara i detta dokument utan i ett dokument för riktlinjer/policy. 
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5.1 Frånvaro från träning kontra match 

Vi tar inte hänsyn till hur mycket man har tränat vid uttagning till matcher, under U11 

säsongen spelar alla lika mycket. 

 

5.2 Nya spelare 

Vi har en prova på-tid på 3 ggr i Team 09 

● Endast rena 09- träningar 

● Inga matcher eller cuper 

 

Spelaren har ingen försäkring innan hen är registrerad. 

 

Klubben bedömer hur hög avgift en spelare ska betala som ansluter sig till laget efter att delar 

av säsongen klarats av. En vägvisning är att hel avgift betalas vid anslutning före 

juluppehållet och halv avgift vid anslutning efter juluppehållet. 

 

Spelaren är skyldig att själv säga upp medlemskap i tidigare förening och be föreningen 

kontakta JHC. 

 

5.3 Avgående spelare 

Inbetalad lagavgift återbetalas ej. Eventuell lånad utrustning ska återlämnas i befintligt skick, 

skadad eller försvunnen utrustning ska ersättas. 

 

5.4 Obetalda avgifter 

Obetalda avgifter innebär att spelaren kan uteslutas från matcher och cuper. 

 

5.5 Utbildningsbehov lagledning 2019/20 

Minst 1 st Målvakt grund alt Grundkurs 

 


