
 

 

Verksamhetsberättelse U9, Team 11, säsongen 2019/2020 

När vi summerar säsongen som varit är vi 38 st killar och tjejer i truppen (36 killar och 2 tjejer). 2 av 

dessa barn tränar extra med oss för att så småningom kliva upp till Team 10.  

Vi har tränat 2-3 ggr/vecka och spelat med fyra rullande lag i Stockholm Hockeycup. Totalt har vi haft 

170 st arrangerade aktiviteter med laget (träningar, poolspel och hockeyskoj) under säsongen. 

På försäsongen arrangerade vi Kronwall Cup hemma i Järfälla ishall och innan jul arrangerade vi en 

julavslutning med föräldramatch. 

 

Lagets ledarstab har under säsongen bestått av; 

Christian Åhlberg, huvudtränare 

Anders Skyllkvist, tränare 

Per Englund, tränare 

Jonas Frid, målvaktstränare/hjälptränare 

Rasmus Magnusson, hjälptränare 

Mattias Park, hjälptränare 

David Ullmark, hjälptränare 

Jimmy Modigh, material 

Mattias Hellenius, material 

Christoffer Hasselrot, material 

Stefan Jacob, material + rolba 

Maksym Chornyy, material + rolba 

Pierre Heinerborg, rolba  

Marie Randefalk, lagledare 

Peter Sjöqvist, lagledare 

Elin Modigh, ekonomi 

 

Laget har under säsongen köpt in en egen portabel skridskoslip.  

Under senare delen av säsongen har Christian lämnat över huvudtränaransvaret till Anders Skyllkvist 

och Per Englund, då Christian övergår till anställd inom Järfälla HC.  

Efter den i år hastigt avslutade issäsongen, pga Corona-pandemin, har vi fortsatt med fys-och 

barmarksträning två ggr/vecka. Detta fortsätter fram till Midsommar och därefter kommer vi att ha 

en träning i veckan under sommaren.  



Vi har haft en god stämning i laget och föräldraengagemanget vid hemmacup och vid ett flertal 

arrangerade hemma-poolspel har varit stort. Under senare delen av ordinarie säsong fick flera av 

våra spelare möjlighet att som matchknattar representera Team 11 vid A-lagets matcher.  

Vi har kämpat lite för att få OVR-kompetensen i sekretariatet att räcka till när vi arrangerar poolspel i 

SHC på hemmaplan. Detta är något vi behöver säkerställa inför kommande säsong då vi har för avsikt 

att spela med fem lag i SHC. Detta med anledning av ändrad spelform för U10 under säsongen 

2020/2021.  

Vi ser mycket ljust på kommande säsong och ser fram emot en förhoppningsvis lång issäsong med 

många träningar och övriga tillhörande lagaktiviteter! 

 

Vänligen, 

Lagledningen,  

gm. Marie Randefalk, lagledare 

 


