
Verksamhetsberättelse Järfälla HC Team 05/4, U14, Säsong 2019/2020 
 
 
Sammanfattning säsong 19/20: 
 
Sammanfattningsvis har säsongen gått bättre än tidigare säsonger. Laget anmäldes till en lättare 
serie vilket gav direkt utdelning. Spelarna kände inte längre att de blev utklassade utan motståndet 
blev jämnt vilket gav spelarna motivation att ta i och verkligen kämpa. 
 
Kronwall cup organiserades på hösten och blev fullsatt och lagen som kom var mycket nöjda. På 
grund av en liten trupp beslöt lagledningen i samråd med föräldrarna att tacka nej till att organisera 
en även på våren. 
 
Tyvärr avbröts säsongen av Corona vilket gjorde att laget inte kunde åka iväg på någon cup. 
 
Organisationen: 
 
Janne Sahlberg – huvudtränare 
Christian Åhlberg – tränare 
Petra Ahrnstedt – lagledare och kassör 
 
Laget förlorade tyvärr sin materialare då spelaren slutade med hockey. Tommi Karlsson och Tommy 
Larsson har axlat så mycket de har kunnat och blivit assisterade av team 06. 
 
Laget har även haft samträningar med 06 och 07 samt haft olika tränare som hjälpt till när så behövts 
såsom Dave Landes (04/05) och Karl Gunnarsson (07) 
  
Truppen: 
Truppen har bestått någorlunda under året. En spelare slutade helt och två spelare började i ett 
annat lag men en har nu kommit tillbaka till Jhc. Vi fick även två spelare från Bålsta men en valde att 
sluta efter någon månad. 
  
Träningar: 
På Kronwall Camp deltog flera spelare både i rollen som spelare men även som hjälpledare. 
 
V. 33 startade ispassen med till en början 2-3 pass i veckan för att sedan bli ca  3-4 ispass tillsammans 
med 1 match i veckan 
 
Många isträningar har varit gemensamma med T06 och 07. 
 
Spelarna har utvecklats mycket under året vilket de själva har märkt och blivit stolta över.  
 
 
Matcher: 
Inga träningsmatcher bedrevs inför uppstart av Seriematcher. 
Vi har spelat i C-serien och där spelat 17 matcher varav två på Gotland. Säsongen fick dock ett snabbt 
avslut iom Corona. 
 
 
Cuper: 
24-25 augusti arrangerade T05/04 Kronwall Bauhaus Cup i två dagar. 
8 lag deltog och var mycket lyckad. 



Laget deltog tyvärr inte i någon cup då Corona gjorde att säsongen abrupt stängdes. 
 
 
Andra aktiviteter: 
Hösten avslutades traditionsenligt med bowling och mat.  
Laget har själva varit ansvariga för städningen i sitt omklädningsrum och det har fungerat överlag bra. 
 
Inför försäsongen 20/21 ordnades det ett spelarmöte där spelarna fick bestämma hur nästa säsong 
ska se ut samt diskutera en säsongsavslutning. Mötet avslutades med pizza och läsk. 
 
 
Föräldramöten: 
Inga föräldramöten har genomförts. 
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