Verksamhetsberättelse Team 07 Säsong 2019/20
Järfälla Hockey Team 07 startade säsongen med två dagars teambuilding för att svetsa
samman gruppen och göra något roligt tillsammans. Övernattning i naturen och många
sammarbetsövningar stod på agendan. Spelarna uppskattade det verkligen och det blev
mycket glädje och många skratt.
Vi har fortfarande en bred trupp med 26 stycken spelare. Laget består av 3 målvakter och 23
utespelare. På ledarsidan har vi stärkt upp med delat lagledarskap för att avlösa
administration för bl.a. tränare. Vidare har vi bra föräldrastöd med engagerade föräldrar
som bidrar på flera sätt.
Team 07 har under säsongen haft 2 stycken lag i Stockholm Hockey Cup (SHC) och det var
första året som vi spelade i hybridserien. Inför starten hade Team 07 som målsättning att ha
ett lag i C-serien och ett lag i B-serien. Denna målsättning grundades på att vi ska ha ett
alternativ för alla spelare där det känner att de kan utvecklas framåt utifrån individuell
förmåga. Med facit i hand lyckades vi med vår målsättning även om utmaningen i C-serien
stundtals var för stor då vi även haft ambitionen att alla ska spela ungefär lika mycket.
Vidare har vi under säsongen har vi haft samarbete med både Team 08 och Team 06
avseende matcher. Vi har lånat in spelare både uppåt och neråt och våra spelare har fått
utmaning uppåt genom att spela med Team 06.
När det gäller träningar har vi även där haft samarbete med Team 08 och 06 men även Team
04/05. Summerat har dessa sammabeten fungerat på ett bra sätt.
Under hösten har Team 07 arrangerat Kronwall Cup, både lätt och medelnivå.
Vidare har vi varit iväg på 4 cuper under hösten och arrangerat två stycken PZ zonspels dagar
och spelat träningsmatcher.
Under våren var det planerat att vi skulle avsluta säsongen med cup i Furudal men p.g.a.
utvecklingen av Coronapandemin fick denna ställas in.
Sportsligt har alla spelare, och laget som helhet, gjort en bra säsong. Flera individuella och
kollektiva utvecklingskliv har gjorts inom speluppfattning och teknik men även utveckling
som självständiga individer.
Utvecklingen under kommande säsong bör innefatta ytterligare en tränare för att avlasta
och fungera som en katalysator för spelar- och lagutveckling. Denna bör ej ha barn som
spelar i team-07.
Som ovan nämnt är spelartruppen förmågemässigt bred och det har varit och kommer
fortsatt att vara en utmaning att stimulera alla barns behov på sin nivå, samtidigt som vi har
stor respekt för att de flesta har stora förmågekliv att vänta de kommande åren.
Behållaperspektivet är centralt, men utmanande.
Team 07 ser ljust på säsong 2020/21 med nytt engagemang av föräldrar i ledarpositioner och
förhoppningar om en bra säsong med fortsatt samarbete med Team:en över och under vår
åldersgrupp.
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