
 

 

 

 

 

 

Summering 

Team 06 hade en bra säsong. Vi har massor av positiva och glada minnen från säsongen. 

Utvecklingskurvan pekar fortfarande uppåt för varje spelare. I augusti hade vi 3+24 spelare i 

truppen. Efter jul tog två paus från hockeyn men samtidigt fick vi vår gammal spelare tillbaka som 

slutade med hockeyn två år tidigare. Nu har vi även 1+2 killar på väg in från HKH.  

Målsättning för säsongen 18/19 

- Nyckelord: Glädje, motivation, viljan, viljan att tävla, sammanhållning, disciplin, respekt, 

hjärta 

- JHCs Värdegrund 

 

- Sportsliga mål: Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Satsa på 
bredden samtidigt som vi satsar på toppen. ALLA ska utvecklas! 

o Fötter – Händer - Huvud 

o Skridskoteknik (mer avancerat men även grunder och även med puck) 

o Individuell teknik (Skills) 

o Passning och ”att göra mål” teknik 

o Kamp/tävling 

o Spelförståelse 

 

- Sociala mål: 

o Att skapa stark lagkänsla och stolthet över klubbmärket och hockeyn. 

o Trevliga och bra människor både på isen och utanför 

o Respekt 

o Teamwork 

o Ordning och reda 

o Ta eget ansvar 

o Vinnarandan 

- Ekonomiska mål: Att laget skall ha positivt kapital att skjuta till nästa säsong 

Vi har jobbat med alla mål hela säsongen och det har gett resultat. Nyckelorden syns i gruppen och 

vi har knappt haft några problem i gruppen samt hög närvaro lovar gott i framtiden.  

Sportsliga mål har vi nått med god marginal. Varje spelare har tagit stora steg framåt och 

utvecklats individuellt. Individuell teknik är på hög nivå på dom flesta, dock finns mycket kvar att 

jobba med och det finns några spelare som skulle behöva lite högre närvaro att nå nästa nivå på sin 

tekniska utveckling. Vi har tävlat mycket på träningar och haft kampsituationer som har ökat farten 

och motivationen i gruppen. Spelförståelsen och taktik fick större roll på träningarna än förrut. 



 

 

Vi ligger väldigt bra till gällande de sociala målen. Killarna är stolta över Team06 och Järfälla HC. 

När vi är på borta matcher eller cuper får vi alltid stora lovord efteråt att våra killar sköter sig så fint 

även utanför isen. Ordning och reda samt eget ansvar är något som vi har prioriterat högt. 

Ekonomiska målen Allting blir dyrare, framförallt cuperna blir dyra. Sen har vi valt att åka till ”billiga” 

cuper att hålla kostnaderna nere.  

Aktiviteter från vecka 19 till vecka 17 (6 veckors sommauppehåll, 2 veckor efter issäsong) 

TRÄNINGAR: 174 träningar... (30st sommarfys träningar)   

SERIESPEL, Stockholms Cup U13: Vi spelade med två lag i två serier. Vi spelade med olika lag och 

blandade nivåer samt försökte hamna på samma nivå med motståndaren att skapa jämna matcher. 

44 matcher totalt i serien. Båda lag kvalade sig till A-slutspel men vi flyttade ena laget till B-slutspel. 

Vi spelade nästan alla matcher med 2 målvakter och 15 utespelare.  

TEAM05 och TEAM04: T06 och T05/T04 har samtränat hela säsongen med 1 eller 2 gånger per 

vecka. 13 spelare har fått chansen att spela minst en match med U14. 7 spelare från U14 har spelat 

minst en match med T06. 

TEAM07: Samarbetet har funkat bra och ännu bättre än förut. 12 st T06 spelare har spelat minst en 

match med T07. 13 spelare från T07 har spelat minst en match med T06. 

CUPER: Vi spelade totalt 8 cuper (inkl. egen).  
Augusti – Januari : Märsta, Kronan, Oskarshamn, Uppsala 
Mars – April: Borlänge, Ekerö, Värmdö, Sollentuna 
 
ÖVRIGT 
Vi har haft utvecklingssamtal med samtliga spelare med föräldrar. 
 
Jätte rolig och bra säsong på alla möjliga sätt. Härlig föräldragrupp, härlig ledning och helt 
underbara killar. 
Lyckas hålla antalet spelare runt 24st samt 4 målvakter. Varje spelare tagit stora framsteg. 
 
Många roliga cuper som har skapat många fina hockeyminnen för livet!!! 
 
TACK! 
 
Järfälla den 11 juni 2019  Tero Tuomarila 
    Huvudansvarig Team 06 


