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Den huvudsakliga verksamheten har bestått av att isträning med laget på onsdagar och 
söndagar i Kallhälls ishall samt ansvaret för alla 20 pass av hockeyskolan lördagar i Järfällas 
ishall. Första timmen på lördagar har även varit öppen för lagets barn att samträna med 
hockeyskolan pass för barn födda 2012. Under en tid så kombinerades hockeyskolans pass 
för barn födda 2012 och 2013 pga ett mindre antalet barn men då variationen på 
kunskapsnivåerna bedömdes som för stor återgick man till skilda pass.  
Den första istiden var måndag 2019-08-26 i Järfälla ishall, den sista var 2020-04-04. 
 
Hockeyskolan genomfördes med hjälp av stort stöd från alla tränare och materialare - samt 
föräldragruppen (exklusive ledarna) som schemalades som entrévärdar 2 ggr var.  
 
Efter dom fyra initiala omgångarna av hockeyskolan, då barnen inte längre får låna 
utrustning, så erbjöd vi ett lån över resterande del av “säsongen” mot en deposition på 850 
SEK, vilket SWISHades till vår lagkonto. 
 
Under verksamhetsåret har gruppen storlek varit på strax under 50 barn i årskullar från 2013 
till 2010, där den absolut merparten varit 2012. Vi har inte bokfört omsättningen men 
skillnaden på antalet barn vid årets start och slut är liten.  
I skrivande stund (2020-03-16) är det 45 spelare i laget varav 2 är flickor och 43 är pojkar.  
 
Laget arrangerade/deltog i 9 st hockeyskoj, där man i merparten av fallen kunde bjuda in alla 
barn. På grund av försäljningsexklusivtet till kioksen i Kallhäll ishall så kunde inte laget ställa 
upp någon egen försäljning av tex korv, läsk, kaffe osv. Den enda inkomsten som 
genererades var en blygsam försäljning av lotter. 
 
Den största budgeterade intäkten, JVAB Kronwall Hockeyskoj, blev inställd på grund 
Coronaviruset/covid-19. Eventet skulle ha ägt rum 2020-03-22. 
 
Lagets sponsorgrupp lyckades locka till sig 3 st sponsorer av “JHC overallen”, vilket gjorde 
att priset för barnen kom ner till 300kr/st.  
 
Utöver träningar och hockeyskoj så arrangerades ett klättrings-event för barnen 2019-11-29. 



 
 
Ledarstaben består av: 
 

Tränare Materialare/Rolba Lagledare 

Chris Westfahl Athanasios Panagoulias Richard Strate 

Emil Stålknapp Chris Westfahl  

Håkan Selvander Christian Wikström  

Jimmy Björklund Erik Birgerson  

Joakim Hagernäs Henrik Svallbring  

Kai Kelloniemi Johan Hallberg  

Mattias Högström Johan Odelstad  

Pablo Cabala Johnny Risberg  

Thomas Bucht Mattias Högström  

 Rickard Jonsson  

 Ruslan Vasilenko  

 
 
Laget har haft ett bra år där ledare och föräldragrupp har ställt upp och genomfört alla 
uppgifter på ett fint sätt. 
 
 
 
Skrivet av Richard Strate (2020-03-16) 


