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Summering 2019-20 U11
Generellt var lagledningen mycket nöjda med säsongen och tycker att vi har levererat de
målsättningar vi har satt upp kring fortsätt zonspel trots att vi hade förväntas att växla upp till
helplanshockey denna säsong.
Under säsongen har vi förstärkt vårt nätverk med andra klubbar i Stockholm och närområde som
har lag i samma ålder och lyckades positionerar Järfälla som en klubb med en stark
ungdomsverksamhet. Vi har också byggt upp en lite mer erfaren stab av tränare och
materialare, samt utökat ledningsgruppen med lagledare och andra ansvarsområden.
Vi arrangerade vår egen 2-dagars cup på hösten 2019 och lyckades bygga upp rutiner kring
detta med uppskattade insatser från föräldrarna i gruppen. Tack vare andra insatser (t ex
Klubbrabbatten) har Team 09 en väldigt stark ekonomisk bas inför kommande säsongen, men
nästan 200 000:- i lagkassan.
Tyvärr slutade tävlingssäsongen lite tidigare pga coronapandemin, som också tvingade laget att
ställa in vår planerade resa till Finland för Kisakallio cupen. Men vi trots allt fick hålla flera miniträningsläger i Rimbo (som har blivit lite av ett andra hem för Team 09) inklusive en i början av
maj som blev lite av en anslutning för säsongen 2019-2020.
Laget är fortsatt starkt trots en inte obetydligt spelaretapp av 7 spelare. Inför säsongen 2020/21
har vi 25 spelare och ser fram emot helplanshockey när nästa säsongen drar igång.

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U11-säsongen
Sportsliga mål:
Att förstå grunderna hur ishockey fungerar
Vi har under de förutsättningar som gavs med beslutat zonspel fått barnen att förstå grunderna.
Gruppen har fortsatt träna på de individuella förmågorna såsom lagspel, klubbteknik och
skridskoåkning, men inte tränat så mycket som planerat på fysiskt spel.
Att bygga en positiv vinnarkultur och tävlingsanda
T09 har jobbat mycket med att peppa varandra, att heja på, inte ifrågasätta och att alltid fira
tillsammans oavsett vem som gör mål. Vi har därför en stark lag-kultur där alla känner sig
delaktiga. Mottot är att man ska kunna spela med alla.
Kunskapsmål:
Att alla ska kunna klä på sig sin utrustning själva inklusive skridskorna
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Alla klär sig själva, alla knyter sina skridskor och målvakterna klarar sig själva.

Att ha ordning och reda på såväl sin utrustning som i omklädningsrummet
Arbetet fortlöper och utvecklingen går i rätt riktning. Det blev färre fall av borttappade eller
glömde utrustning och spelarna börjar ta mer ansvar för att hålla omklädningsrummet rent.

Att agera som en grupp på och bredvid isen
Gruppen har börjat förstå att matchen börjar så fort man kommer till hallen och inte när man går
på isen och alla agerar som ett lag runt omkring. Vi har tryckt mycket på att man ska titta på sina
lagkamrater som spelar när man själv vilar för att på så sätt se alla bra prestationer kamraterna
gör. Detta i syfte att stärka lagkänslan men också att ge barnen bilder av varandra som dom kan
använda i sin fortsatta utveckling.
Arbetet fortlöper men vi upplevde stora framsteg under säsongen 2019/20.
Sociala mål:
Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 09
Gruppen T09 är idag homogen och alla agerar som ett kompisgäng. Om det har förekommit
tråkiga kommentarer har det retts ut omedelbart och varit tydligt med att detta är inte att vara en
god kamrat och det är något som inte accepteras.
Att alla är bra kamrater
Vi har dialog med barnen hur man skall vara en bra kompis och att alla skall få vara med. Detta
skall utvecklas ännu mer nästa år.
Ekonomiska mål:
Bygga grunden för en lagkassa
Vi har för närvarande 193 000:- i lagkassan. Intäkterna kommer från egna arrangerade cuper,
samt från lagsponsorer. Under denna säsong har vi även ordnat flera gemensamma
försäljningar av “Klubbrabatten” vilket gett ett gott tillskott i lagkassan och även varit uppskattat
hos dem som handlar ofta i butikerna som är med i häftet. Men vi fick mindre intäkter än
förväntat pga avbruten säsong och inställd vårcup.
Under säsongen bestämde laget att använda en del av pengarna i lagkassan att investera in
lagets egen portabel slipmaskin, priset för slip landade på 33 625 kr. Investeringen möjliggör att
laget kan säkra sin egen slipning ii fallet klubbens slipmaskin i Kallhäll eller Järfälla är ur
funktion, eller om vi är i behov av slipning i på bortaplan. Inköp ses som en långsiktig investering
som hela laget kan dra nytta av flera år framöver.

Verksamheten:
Antal medlemmar U11
Vi har i nuläget 25 barn, vi har tappat 7 barn pga bristande intresse samt flytt.
22 barn födda 2009
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2 barn födda 2010
1 barn född 2008
Vi har haft 2 st killar födda 2008 som börjat och sedan fortsatt extraträna med oss
Att ha en ledarstab av 09-föräldrar
Vi har 4 st tränare med BU 1 utbildning
Vi har 3 st tränare utan grundutbildning
Vi har 3 st materialare
Vi har 4 st rolbaförare
Vi har 1 kioskansvarig
Vi har 1 kassör
Vi har 1 lagsponsoransvarig
Vi har 2 lagledare
Vi har 1 eventansvarig

Datum: 20190701 - 20200518

Träning:
Vi utförde 104 st ordinarie träningar under säsongen och i snitt var varje träning 73 min men en
genomsnitt närvaro kring 15 spelare/träningen. Vi hade 20 st samträningar med T08 och 5
samträningar med T10 (T10 enbart i slutet av säsongen i Järfälla ishall eft Kallhäll stängt).
●
●
●
●
●

20% Skridskoteknik
25% Spelförståelse
10% Kamp/ tävling
15% Spel
30% Individuella färdigheter
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Vi deltog på Kronwall Camp med 18 st barn
Under våren 2020 har vi 8 st inplanerade barmarksträningar med fokus på spel(innebandy) samt
10 st kondition och intervallträning.

Tävlingar/Matcher:
Matcher varannan vecka oktober till februari
Vi spelade 34 matcher totalt med 4 lag i seriespel (säsongens 2 sista matcherna inställd pga
corona)
Laget åkte till Rimbo 2 gånger, en gång i augusti 2019 och en gång i maj 2020 för träningsläger.
Team 09 deltog också i 3 externa cuper: Spånga Cup i september, Vikingaspelen Nyårscup i
Vallentuna och Trångsunds Winter Classic efter nyår.
Ett eget arrangemang
Vi arrangerade ett tvådagars Kronwall Cup i sept 2019 med 20 lag totalt från 10 olika föreningar.
Övrigt
Under säsongen 2019/2020 har vi tagit hjälp av ett antal ungdomar som anmält intresse att
tjänstgöra i kafé och sekretariat vid A-lagsmatcher och hockeyskola. Det har fungerat väldigt bra
och varit uppskattat från både föräldrar som sluppit tjänstgöring tidiga helgmorgnar eller
fredagskvällar och ungdomarna en möjlighet att tjäna lite extra. Dessutom har vårt lag via
föreningens kioskansvarig fått beröm flera ggr för att kiosken varit i väldigt gott skick vid
överlämnande.

