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Summering Team 08 säsongen 2019–20 U12
Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U12-säsongen
Team 08 har haft en bra sportslig utveckling men en ganska rörig säsong utanför isen som tagit
mycket energi.
Jeanette har angett att hon vill avsluta som lagledare eller trappa ner med en delad position och
det har varit svårt att hitta någon ersättare. Förhoppningsvis kommer Victor Zuber att dela
tjänsten eller på sikt helt ta över som lagledare för team 08.
En spelare flyttades ner till team 09 av sportsliga själ och detta gillades inte av föräldrarna, dock
var team 08 och JHC styrelse eniga att detta var det bästa beslutet för barnet.
En större dispyt uppstod mellan lagets fystränare och Huvudtränare angående beteende och hur
man hanterar barn. Efter en avstämning med föräldragruppen och övriga i ledningen ansågs
huvudtränaren ha agerat rätt och detta ledde seden ‘mera till att fystränaren avslutade sin roll
hos team 08.
Stämningen i lagets föräldragrupp har inte varit bra och flera personer har öppet uttryckt sitt
missnöje, detta har bemötts och en handlingsplan har initierats för att hitta en bra väg framåt.
Detta arbete leds av Victor Zuber som tillfällig lagledare.
Sportsliga mål:
Att vara ett skridskostarkt lag
Vi tog tillbaka skridskoåkningen mot andra lag igen denna säsong mycket pga. bra fysträning,
mer fokus på isen och att Järfälla adderade Skills pass 1 gång i veckan som lockat stora delar
av laget
Att vara ett spelskickligt lag som för matcherna
Vi är fortfarande långt fram spelmässigt och står emot de starkare lagen genom att spela som ett
lag. Har också tagit steget till att börja kunna etablera spel i motståndarzonen och pressa
motståndaren
Att alltid spela pucken
Vi har kommit en liten bit på vägen men kontrar fortfarande in för många mål istället för att spela
konstruktivt genom banan
Att hantera fysiskt spel och tacklingar (U12)
Vi har kommit en bit på vägen men saknar fortfarande aggressivt spel och många är fortfarande
småväxta och rädda för att gå in i situationer
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Kunskaps Mål:
Spelsystem grunder
Vi har gått igenom hur vi vill spela:
• Ur egen zon
• I mittzon
• In i anfallszon
• När vi är i anfallszonen
• Checking i anfallszonen
• Hem checking
Fördjupning behövs dock i samtliga områden
Fysiskt spel grunder
Vi har gått igenom fysiskt spel och att tacklingar är ett sätt att vinna pucken inte att skada andra
spelare.
Att förstå roller och lagspel
Vi har gått igenom mer specifika spel för olika positioner, dock ej PP och boxplay

Individuell matchförberedelse
Vi har pratat om den egna förberedelsen men måste jobba vidare med detta, målet är att
spelarna skall bli mer självgående och ta mer eget ansvar.
Sociala mål:
Fairplay och respektutbildningen
Vi har inte haft möjlighet att utföra förbundets fairplay utbildning, målsättning kommande år
Att peppa varandra och lyfta laget
Det har varit en framgång och spelarna har varit betydligt bättre på att peppa varandra och
dessutom har det varit mindre gnäll samt nästan obefintlig kritik inom laget
Upprätta egen utvecklingsplan (genom personliga samtal med
tränarna)
Vi har inte hunnit med detta då det har varit för mycket externt som slitit på ledarna, vi gör ny
målsättning nästa år
Mål på antal medlemmar U11:
Målet var att ha 25+ 3 mv spelare vid årets slut
Vi har haft stora frånfall och är idag 20 ute spelare och 4 målvakter
Riktigt positivt att vi behållit målvakterna och dessutom kan räkna med att en annan kille tar
klivet upp från 09 nästa säsong så det blir 4 målvakter
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Just nu är vi dessutom 5 st. spelare födda 2009
Vi fick 2 nya spelare denna säsong:

Slutat med hockey 3 st.
Nedflyttad: 1 st
Bytt Lag: 1 st

Ekonomiska mål:
Bygga grunden för en lagkassa
Vi har fortfarande starkt positivt kapital på 51 000kr
Vi röstade att vi inte behövde sälja något denna säsong
Vår egen cup ställdes in pga Corona men vi kunde inte heller åka på några cuper så balansen är
oförändrad.
Verksamheten:
Att ha en ledarstab av 08-föräldrar
Ledarstaben är intakt förutom lagledare
Vi för dialog om Viktor och Jeanette skall fortsätta eller inte
Träning:
Totalt har team 08 haft 202 aktiviteter under säsongen
140 träningar vs 160 förra året men då var säsongen längre (ingen Corona) och vi hade inte skill
academy som motsvarar nästan 18 tillfällen under våren
Vi har spelat 50 matcher vs 44 förra säsongen med 2 lag i serien, ett fåtal tillfällen har enstaka
spelare stöttat 07

Samtliga spelare erbjöds
• 2 cuptillfällen på hösten
• 1 cuptillfälle under julledigheten
• Minst en match per helg

Reflektioner efter säsongen:
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Vi måste vara tydligare med våran spelplan med föräldrar, transparens om varför vi spelar som
vi gör kommer förhoppningsvis att minska missförstånd och friktion med föräldragruppen
Vi kommer att fortsätta med nivåanpassning men vi måste få till spelarsamtal både innan och
efter säsongen tillsammans med föräldrar så vi har samsyn på var varje spelare står
Fortsätta att jobba mot ett kollektivt spelande lag med hög fart, nyckeln kommande säsong
kommer att vara att spela som ett lag.
Vi behöver mycket mer teori och spelförståelse, vi hoppas att nya ungdomsansvarige Christian
Åhlberg kan hjälpa oss här
Vi kommer att behöva spela tuffare och rejälare nästa säsong

