VERKSAMHETSBERÄTTELSE

JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
2019-05-01 - 2020-04-30

Organisation
Styrelsen för Järfälla HC avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret.
Styrelse och övriga funktionärer har varit:
Styrelse:
Ordförande
Vice Ordför.
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

–
–
–
–
–
–
–
–

Thomas Barklund
Andreas Frydèn
Petra Ahrnstedt
Johan Holmström
Daniel Sörqvist
Mattias Grötting
Marie Randefalk
Fredric Kastevik

Adjungerad

–

Mattias Sebelius / Heike Hevekerl

Revisorer:
Ledamot
Ledamot

–
–

Anders Skyllkvist
Tony Granda

Valberedning:
Ordförande
–
Ledamot
–
Ledamot
–

Mattias Kronwall
Per Frylén
Daniel Lundgren

A-lag
Thomas Ahlperby – Huvudtränare
Thom Eklund – ass. tränare
Johan Forslund - Lagledare
Björn Lindkvist – Materialare
Alexander Tyreskog - materialare
Andreas Norrby - materialare
U14 – Team 04/05
Janne Sahlberg – tränare
Christian Åhlberg - tränare
Petra Ahrnstedt – lagledare och kassör
U13 – Team 06
Tero Tuomarila - tränare
Jonas Klingsell - ass. tränare
Micke Fredlund - ass. tränare
Stefan Nyman - lagledare
Maria Ohlsson - kassör
Henrik Stjernlöf - materialare
Pierre Bertilsson - materialare

U12 – Team 07
Karl Gunnarsson – tränare
Christian Granath – ass. tränare
Lars Holmström – ass. tränare
Jonny Lindfors - General Manager
Martin Pawlowski – lagledare
Henrik Andersson – lagledare
Jörgen Gustavsson – kassör
Johan Hallberg - materialare
Stefan Norrlin - materialare
Vasyl Slyvar - materialare
U11 – Team 08
Henrik Severin – tränare
Daniel Lundgren - tränare
Fredric Kastevik – ass. tränare
Magnus Schou - ass. tränare
Mathias Lindberg – ass. tränare
Martin ten Siethoff - målvaktstränare
Jeanette Kronwall - lagledare
Viktor Zuber - lagledare
Anneli Nordén - kassör
Fredrik Persson – materialare
Indir Pasic - materialare
Jonas Winqvist - rolba
Marcus Randefalk - rolba
Mattias Nilsson - rolba
U10 – Team 09
Michael Östensson – tränare
Jimmy Sandstråhle - tränare
Nicklas Forsberg - tränare
Peter Schill - tränare
Richard Ernfors - tränare
Dave Landes - lagledare
Kajsa Nyberg – lagledare
Anders Nyström - kassör
Tobias Södlind - kassör
Andreas Andersson – materialare
Patrik Karlsson – materialare
Robert Axelsson - rolbaförare
U9 - Team 10
Per Frylén - tränare
David Lundgren - ass. tränare
Mattias Kronwall - ass. tränare
Michael Ennab - ass. tränare
Mikael Sannemo - ass. tränare
Tom Wallin - ass. tränare
Tony Granda - ass. tränare
Andreas Ahlkvist - lagledare
Johan Dahleman - lagledare

Jonas Bjuhr - lagledare
Karolina Fredlund - kassör
Stefan Erlandsson - materialare
Henrik Ullmark - materialare
Bengt Othberg - materialare
U8 - Team 11
Christian Åhlberg - tränare
Anders Skyllkvist - tränare
David Ullmark - tränare
Mattias Park - tränare
Per Englund - tränare
Rasmus Magnusson - tränare
Peter Sjöqvist - lagledare
Marie Randefalk - ledare
Elin Modigh - kassör
Jonas Frid - målvaktstränare/ tränare
Maksym Chornyy - materialare/rolba
Jimmy Modigh - materialare
Christoffer Hasselrot - materialare
Stefan Jacob - materialare/ rolba
Mattias Hellenius - materialare
Pierre Heinerborg - rolba
TKHS/Team 12
Joakim Hagernäs - tränare
Håkan Selvander - tränare
Thomas Bucht - tränare
Emil Stålknapp - ass tränare
Chris Westfahl - ass. tränare / materialare /rolba
Jimmy Björklund - ass. tränare
Kai Kelloniemi - ass. tränare
Mattias Högström - ass. tränare
Pablo Cabala - ass. tränare
Thomas Bucht - ass. tränare
Richard Strate - lagledare
Mattias Högström - materialare
Henrik Svallbring - materialare
Erik Birgerson - materialare
Johan Odelstad - materialare
Johnny Risberg - materialare
Rickard Jonsson - materialare
Athanasios Panagoulias - rolba
Johan Hallberg - rolba
Ruslan Vasilenko - rolba
Christian Wikström - rolba

Medlemskap andra föreningar/organisationer
Svenska Ishockeyförbundet
Stockholms Ishockeyförbund

Övriga funktioner
Marknadsgruppen - Fredric Kastevik ordförande, Richard Hellmark, Johan Forslund
Eventgruppen – Representanter från varje lag
A-lagsansvarig – Thomas Barklund och Johan Forslund
Materialansvarig – Reine Larsson
Istidsansvarig – Petra Ahrnstedt, Johan Holmström (Mattias Sebelius okt 2019)
Domaransvarig (DAIF) – Johan Holmström
Webbansvarig – Mattias Sebelius/Heike Hevekerl samt Petri Huila från Webbplats.nu
Kioskansvarig – Irene Söderström
LOK-stöd – Mattias Sebelius

Utbildning
Lagen har under säsongen i huvudsak haft utbildade tränare.
Under säsongen har föreningen skickat tränare för utbildning. De flesta skulle gå någon av
tränarutbildningarna i februari-april men tyvärr blev de inställda i och med Covid-19.
Söndagen den 8 mars genomförde vi en materialarkurs i Järfälla ishall. Stockholms Ishockeyförbund
arrangera varje år denna kurs hos någon förening i Stockholm. Vi ville erbjuda denna utbildning för
alla våra materialare under en heldag. Föreningen bjöd på utbildning, fika och lunch. Kursledare var
Niclas Alvrud från Stockholms Ishockeyförbund.

Under verksamhetsåret har den totala utbildningskostnaden för föreningen varit 60 812 kr.

DAIF
Johan Holmström är domaransvarig och har tagit hand om föreningens ungdomsdomare.
Totalt utbildades ca 10 ungdomsdomare för helplanspel och drygt 20 domare för poolspel. 1 domare
har gått distriktsförberedande kurs under säsongen.
Nytt för säsongen var att även poolspel (U9-U11) förväntades tillsättas av utbildade domare. Detta
medförde en del utmaningar då vi har många lag som deltar i poolspel samtidigt som domarna ofta
tränar och spelar själva och inte alltid är tillgängliga. Poolspelslagen har vid flera tillfällen hjälpt till
och löst domare på egen hand när detta har varit nödvändigt.
Sammantaget har domare tillsatts i ca 80 seriematcher, 20 poolspel och 5 Kronwall Cuper.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har varit stabil under säsongen. När vi gick in i verksamhetsåret/säsongen
2019/2020 hade ett minusresultat om -294 403 kr budgeterats. Främst genom ökade kioskintäkter
och obudgeterade bidrag från SIF samt lägre lönekostnader pga. föräldraledighet än budgeterat har
föreningen gjort ett positivt resultat. Årets resultat är +23 827 kr.
Ny slip till Kallhäll har införskaffats utanför budget. Det oförutsedda bortfallet pga. Corona med
inställda cuper mm har vi lyckats tackla tack vare att andra posten gått bättre än budget.
Det har även i år gjorts en periodisering gällande intäkter och det gäller den del av intäkterna för
Kronwall Camp 2019 som fakturerats och betalats under säsongen 18/19 med anledning av att
anmälningsmöjligheten till årets sommarcamp öppnade redan i januari.
För mer detaljerad information kring ekonomin se årsredovisningen.

Möten
Styrelsen har haft 11 st protokollförda möten och ett konstituerande möte. Det har även skett
tränarmöten, lagledarmöten, marknadsgruppsmöten och möten mellan materialarna. Föreningen
har även under säsongen kontinuerligt träffat Järfälla kommun och Stockholms Ishockeyförbund i
olika arenor och fortsatt sina nätverksträffar med de närmaste ishockeyföreningarna.

Personal
JHC har under verksamhetsrådet haft Heike Heverkerl på 75 %. Mattias Sebelius föreningsstrateg
kom tillbaka från sin pappaledighet den 14 oktober.
Vi har haft tre tränare som utfört och erhållit ersättning från föreningen. Det har varit Thomas
Ahlperby och Thom Eklund för A-laget och Tero Tuomarila som har haft ansvar för
målvaktsträningen.

Spelare
Föreningen startade säsongen med 445 aktiva spelare och avslutade med 454. Ökningen beror
främst på de fortsatta framgångarna med hockeyskolan.

Kioskgruppen
Irene Söderström har varit ansvarig för inköp och för inventering av kiosken. Under A-lagets matcher
och under hockeyskolan har ungdomslagen hjälpt till med att hålla kiosken öppen till förmån för
föreningen.
Kioskintäkterna har varit större än budgeterat, vilket bidragit till att förbättra resultatet. Iréne har
gjort samlade inköp till kiosken vilket bidragit till en god överblick. Samtliga lag som bemannat
kiosken har bidragit till en stabil intäkt. Intäkten var budgeterad till 350 000 kr och utfallet blev 460
399 kr.

Informationskanaler och system
Föreningen har fortsatt att ha verksamhetens administrationsverktyg i systemet MyClub. För
bokföring och löneutbetalningar används FortNox. Styrelsen har under säsongen arbetat med att
automatisera flödet mellan MyClub och FortNox för att arbeta bort manuella moment i bokföringen
och möjliggöra att arbetet sker på distans i större utsträckning. Det finns ytterligare
effektiviseringsåtgärder att genomföra och det arbetet får fortsätta under nästa säsong.
Föreningen har fortsatt arbeta med verktyget Cleverservice. Cleverservice är ett vedertaget verktyg
för administration och utbetalning av domararvoden. Vi har även börjat betala ut Idrottsersättningar
via denna kanal.
Aktiviteterna på sociala medier har fortsatt vilket gör att medlemmarna kan följa verksamheten
närapå dagligen.
I april-maj skickades en enkätundersökning ut till medlemmar i syfte att få medlemmar att tycka till
om föreningen. Svaren kommer granskas och analyseras i syfte att utveckla föreningen ytterligare.
Tack alla som deltagit!

Klubblokal
Arbetet med klubbrummet har fortsatt under denna säsong. I januari fick vi nya möbler genom Tero
Tuomarila. Stort tack Tero!

Arrangemang
Kronwall Hockey Camp v. 32
Säsongen startade traditionsenligt vecka 32 med Kronwall Hockey Camp. Det genomfördes med 161
deltagare vilket är rekord. Per Frylén och Christian Åhlberg var ansvariga huvudtränare för campen
och fick under veckan hjälp av ungdomsledare, tränare från ungdomslagen, gästtränare och
föräldrar. Ett stort tack till alla inblandade som såg till att vi återigen kunde genomföra ett väl
fungerande och roligt läger!
Hockeyloppis
Söndagen den 12 maj arrangerades en Hockeyloppis i Järfälla ishall. Det var ett ypperligt tillfälle att
köpa eller sälja begagnad utrustning inför kommande säsong.
Kronwall Stars
Eventet gick traditionsenligt av stapeln fredagen v.32 och avslutade sommarhockeylägret.
Kronwall Cup – Hösten 2019 & våren 2020
Föreningens ungdomslag har varit med och bidragit ekonomiskt till klubbens verksamhet genom att
arrangera Kronwall JVAB Cup under höstsäsongen. Cuperna på våren behövdes tyvärr ställas in pga
Covid-19. Överskottet från dessa cuper är viktiga både för lagens och föreningens ekonomi. Våra
cuper är också viktiga för föreningens varumärke och tillsammans gör vi bra organiserade cuper som
har ett mycket gott rykte runt om i Sverige!

Tre Kronor Hockeyskola
Hockeyskolan riktade sig främst mot barn födda 2012 - 2014 och drog igång i oktober med gratis
prova-på-tillfällen med möjlighet att låna utrustning. Sammanlagt anmälde sig ca 169 barn till detta
varav 111 st stannade kvar och betalade spelaravgiften. Nytt för i år var tjejhockeygruppen, en
träningsgrupp för föreningens alla flickor. Träningarna har ägt rum i samband med Hockeyskolan och
har varje lördag lockat mellan 15–20 spelare. Träningarna har bedrivits av Lisa Edman, Matilda Bajas,
Valentina Lizana Wallner och Joakim Hagernäs.
Bidragande orsaker till att hockeyskolan fortsätter vara så populär är den låga spelaravgiften,
möjlighet till låneutrustning och brevutskick till alla barn i Järfälla och Upplands-Bro kommun med en
avsevärt förbättrad administration kring verksamheten och några engagerade isansvariga i form av
Joakim Hagernäs lyckades vi även behålla många barn under hela säsongen. Utöver dessa så har
några även gått in i lagverksamheten från hockeyskolan.

JHC Skills Academy
Under säsongen startade föreningen upp JHC Skills Academy. Syftet har varit att ge utespelare
möjlighet att ta ytterligare steg med sin teknik och få träna med några av Stockholms bästa skill
coaches. Avgiften har varit 50 kr / tillfälle och har varit öppna för barn födda 2004 - 2010.
JHC Skill Academy Målskytteskola
JHC Skill Academy arrangerade en minicamp under påsken 9/4 - 11/4 ledd av Andreas Norrby, Tero
Tuomarila och Henrik Severin.
Syftet var att ge spelare möjlighet att fokusera på små detaljer för att på så sätt öka sin
målproduktion.
Det var två grupper med 12 platser/ grupp och var öppen för spelare födda 04–08. Eftersom
övningarnas utformning inte tillät fler deltagare hoppas vi kunna utveckla detta koncept så att fler
barn kan delta nästa säsong.
Hockey-Häng
Under många år har det funnit en önskan att starta upp någon form av “Hockeyfritids” för våra barn
och ungdomar. I samarbete med kommunen kom vi fram till en lösning som innebar att när det är
allmänhetens tid med klubba på tisdagarna och torsdagarna genomför vi Hockey-Häng! Föreningen
har ledare på plats mellan kl.14.30-16.00 och bjuder alla deltagare på ett kostnadsfritt mellanmål.
Hockey-Häng är ett ypperligt tillfälle att lira spontanhockey med sina föreningskamrater. Nästa
säsong är målet att utveckla denna verksamhet.
Skridskodisco – den 13 december 2019
I år ansvarade team 11 tillsammans med Friluftsfrämjandet för det populära skridskodiscot.

Sponsring
Föreningen har en ny huvudsponsor i JVAB.
Under säsongen har vi haft nya sponsorer på våra matchtröjor med företagen JVAB, El-linjen AB,
Skoda Stockholm, ByggPartner, Byggmaskiner och Ramudden. Utöver dessa har även Järfälla
Djurklinik och Allstar varit föreningssponsorer.
Värdskap

Den 2 december genomförde Svenska Ishockeyförbundet utbildningen Tre Kronors Hockeyskola del
2. Fokus för kvällen var erfarenhetsutbyte samt lyfta olika faktorer som leder till framgång ute i
hockeyskolorna. Utbildningen genomfördes av Markus Korpinen.

Övrigt
Belastningsregister från alla ledare
På årsstämman den 26 Maj 2015 tog Järfälla Hockey ett beslut om att alla nuvarande och blivande
tränarna samt alla andra vuxna som finns med i de olika lagens organisation ska inkomma med ett
utdrag från belastningsregistret (för föreningar m.m.) från polisen. Ansvariga i Järfälla Hockeys
styrelse ska fortsättningsvis kontrollera registerutdraget och signera en bekräftelse på att det inte
innehåller något som hindrar Järfälla Hockey från att samarbeta med personen. Detta är ett krav för
ledare och funktionärer i Järfälla Hockey Club.
Föreningsinformation via mailutskick
Det är viktigt för oss att alla medlemmar känner sig delaktiga och därför skickar vi ut nyhetsbrev om
saker som sker i vår förening. Under verksamhetsåret har styrelsen tillsammans med kansliet skickat
ut nyhetsbrev i syfte att informera vad som är aktuellt i föreningen.
Anläggningskommittèn
Anläggningskommittèn bildas i november i syfte att kunna påverka politiker och beslutsfattare i
arbetet med nya sportanläggningar i Järfälla kommun. Anläggningskommittèn har under
verksamhetsåret bjudit in medlemmarna till informationsmöte kring hur arbetet gått hittills.
“Backa Järfälla”
Järfälla Hockey Club drog under våren igång upprop! “Backa Järfälla” i syfte att stötta vårt lokala
näringsliv. Covid-19 har påverkat oss alla inte minst våra lokala näringsidkare som många gånger
hjälpt idrottsrörelsen med sin support och sina ekonomiska bidrag. Järfälla HC har via utskick via
Myclub, skapande av Facebook gruppen “Backa Järfälla” samt artikel i Järfälla tidning fått företag att
ansluta sig till uppropet.

Med Mod, öppenhet och glädje vill vi fortsätta arbetet att uppnå vår vision att vara
Stockholms bästa plantskola – för alla.
Thomas Barklund genom Järfälla Hockey Styrelse

