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Summering  2020/21 – U11 
 

En säsong som tyvärr präglats av COVID-19 började för flertalet barn redan den 3 augusti med 
Kronwall Camp.  
30 barn stod på is tillsammans med 2 ledare från team 10.  
Helgen efter campen genomförde vi en säsongskickoff i Rimbo med övernattning, något som vi 
upplever att barnen uppskattade mycket och vi ämnar göra igen nästa säsong.  
Vi hann även med våran egen Kronwall Cup, ett antal samträningar med andra lag samt en (1) 
omgång i Stockholm Hockey Cup innan restriktionerna trädde i kraft. 
 
Förutom stopp för alla cuper och matcher, ledde detta till att vi i mitten av december tvingades 
kliva av isen och endast ägna oss åt barmarksträning. 20-talet barn och ett antal ledare trotsade 
regn, snö, halka, kyla och bristande belysning både utanför Kallhälls ishall och i Sandviksspåret.  
I slutet av januari fick vi återigen kliva på isen och har sedan dessa tränat ca 4 dagar i veckan 
toppat av ett stort antal internmatcher, nu på slutet ihop med team 09.  
Tyvärr ställdes samtliga av säsongens cuper vi varit anmälda till in, tillika våran egen cup nu i vår. 
 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U11-säsongen: 
 

Sportsliga mål:  
 

Då vi endast hann med ett fåtal matcher under inledningen av säsongen är det svårt att veta hur 
vi står oss mot de andra lagen. Vår ambition är fortsatt att tillhöra toppen av Stockholmslagen. 
Som lag vill vi vara skridskostarka med ett bra passningsspel vilket har präglat våra träningar 
under säsongen. Skott är tyvärr något som vi generellt är ganska dåliga på där vi uppmuntrar 
barnen till mer tid framför skottrampen (för de som har den möjligheten).   
 
Inför kommande säsong kommer vi jobba mer med närkampsspel och förbereda barnen på vad 
som komma skall för att undvika skador. Givet nuvarande information kommer tacklingar bli 
aktuella under matchspel säsongen 22/23. 

 
Kunskapsmål:  
 

• Att alla ska kunna klä på sig sin utrustning själva med undantag för skridskorna - . 

• Majoriteten kan klä sig själva. 

• Att ha ordning och reda på sin utrustning i omklädningsrummet 

• delvis har vi kommit hit men vi måste fortsätta att jobba med den här biten nästa 
säsong, framförallt att en spelare skall klara sig på två krokar om han jobbar i och ur 
väskan hela tiden 

• Att agera som en grupp på och bredvid isen -. 
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•  gruppen har börjat förstå att träningen / matchen börjar så fort man kommer till hallen 
och inte när man går på isen och alla agerar som ett lag runt omkring.  

 

Sociala mål:  
 

• Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 10 - I T10 är gruppen idag homogen 
och alla agerar som ett kompisgäng. 

• Stolthet över klubbmärket och sporten - Vi har skapat en stolthet för laget och 
klubbmärket som alla kan stå för. 

• 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:  
 

Vi har byggt upp en lagkassa samt haft 4 st sponsorer under säsongen 2020/21. 
T10 har täckt alla sina omkostnader och planerade inköp för säsongen.  
Vi har dessutom överfört ett positivt kapital till nästa år. 
Under säsongen har vi investerat i och haft följande utgifter: 
Kläder till ledarna och betalat ungdomsdomare vid våra internmatcher 

 
Verksamheten:  
 
Vi är i dagsläget: 
35 barn, var av dessa har 35 varit regelbundet aktiva under säsongen. 
Inget barn har slutat under säsongen 
Flickor: 0 st. och pojkar: 35 st.  
 
Ledarfunktionerna ser ut som följande: 
Lagledare  Andreas Ahlkvist – Jonas Bjuhr – Johan Dahleman 
Kassör    Karolina Fredlund 
Huvudtränare  Per Frylén - Mattias Kronwall 
Tränare Michael Ennab – Michael Sannemo – Tony Granda – Tom Wallin – David 

Lundgren – Henrik Ullmark (MV Tränare) 
Huvudmaterialare Henrik Ullmark 
Materialare Stefan Erlandsson – Bengan Othberg – Martin Rapp 
Sekretariat Andreas Ahlkvist – Johan Dahleman – Karolina Fredlund – Henrik & Eva 

Severin - Mathias Lindberg – Madeleine & Richard Rosenholtz – Jonas 
Winqvist – Michael Svärd – Mikael Keri – Tobias Ehrlund. 

Rolbafunktion  Andreas Ahlkvist – Henrik Sandqvist - Jonas Winqvist -Vasyl Sylvar 
Kioskansvarig  Vakant 
Sponsoransvarig Michael Keri – Helena Backlund 
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Hemsidan  Petra Rosander 
Cupgeneral   Jonas Bjuhr 
 

Träning:  
 
4-5 ggr i veckan september till april 
Under våren har vi 20 inplanerade barmarksträningar. 
 
Per Frylén ( Huvudtränare )      &    Andreas Ahlqvist ( Lagledare ) 
 
 
_________________________    ________________________ 


