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Verksamhetsberättelse 2020/2021 
Järfälla HC U9 Team12 

 

Denna säsong har, precis som samhället i övrigt, påverkats totalt av Covid-pandemin vi 

befinner oss i. Laget såg fram emot sin första säsong med matchspel i Stockholm hockey 

cup dit vi hade 5 lag anmälda.   

 

Truppen 

I Skrivande stund är vi 46 spelare i rostern. Dock kommer några överåriga, som under året 

slussats in i föreningen från hockeyskolan via Team 12, att gå vidare för att spela med sin 

egen åldersgrupp.  

Trots farhågor om att pandemin i allmänhet och nedstängning av verksamheten i synnerhet 

kunde leda till att barn slutade med sin idrott har vi inte haft några stora spelartapp.  

Ett fåtal har valt att sluta men vi har även fått in nya spelare vilket gör att storleken på 

truppen i stort sett är oförändrad jämfört med föregående säsong.  

 

Aktiviteter 

Under säsongen har vi, från starten i augusti, haft totalt 135 aktiviteter varav 112 träningar. 

Detta trots den nedstängning av ishallarna som skedde över jul & nyår och en bit in i januari.  

Under försäsongen anordnade laget sin första Kronwall Cup med 13 deltagande föreningar 

under 2 dagar. Föräldragruppen ställde upp på ett otroligt bra sätt vi denna cup då det 

förutom allt som skulle skötas i vanlig ordning även fanns ett flertal anpassningar gjorda pga 

covid-restriktioner.  

Vi fick även spela ett fåtal omgångar av Stockholm hockey cup innan denna pausades för att 

inte återupptas.  

Sista ispasset för säsongen skedde 2: a Maj och barmarksträning inför nästa säsong 

startade 10:e Maj. Barmarksträningen fortgår fram till midsommar.  

 

Aktiviteter som ej är inkluderade i ovan är deltagande på klubbens målvaktsträningar, vilket 

också skedde innan dessa ställdes in pga. Covid.  

 

Träningsupplägg och fokusområden 

I början av säsongen togs ett gäng övningar fram som har legat som en grund för säsongens 

träningar. Huvudansvarig tränare stämde av med ungdomsansvarig att dessa övningar var 

lämpliga för vårt lag och att de höll bra kvalitet. Mycket fokus under säsongens träningar har 

legat på skridskoteknik och puckföringsövningar. Under senare delen av säsongen ökade vi 

på fokus på olika en mot en övningar där vi har lyft tankesätt om både anfallsspel och 

försvarsspel i en mot en situationer. Ungdomsansvarig har varit på is under ett träningspass 

och höll då även i träningsupplägget.  

 

Målvaktsintresse och målvaktstränare 

I laget finns idag inga dedikerade målvakter. Ett stort antal spelare ca 17 st har 

målvaktsintresse och dessa i synnerhet har turats om att stå i mål under träningarna. Ett 

rullande veckoschema har styrt vilka som har stått. Från ledarna upplevs att ca 7 st spelare 

har visat upp ett större målvaktsintresse än övriga. I lagets ledargrupp saknas en 
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målvaktstränare och någon som ansvarar för målvaktsfrågan. Huvudtränare har lyft denna 

fråga till lagledning och ledargruppen men ingen har velat ta ansvaret för målvaktsfrågan. 

Avsaknad av ansvarig målvaktstränare har lett till att det finns förbättringspotential på fokus, 

kvantitet och kvalitet gällande målvaktsträning för lagets målvakter.   
 

 

Ekonomi 

Lagkassans utgående saldon per 2021-05-24 är 39 070 kr  

Det enda tillfälle vi haft för försäljning i samband med matcher var under Kronwall Cup vilket 

såklart har påverkat att lagkassan ej vuxit under säsongen. Dock har vi haft få utgifter vilket 

gör att saldot i stort sett är oförändrat mot ingående saldo vid säsongstart.  

 

Inga nya sponsorer har tillkommit under året. 

 

 Övrigt 

Upplevelsen är att laget är välmående och att det finns trivsel och glädje i gruppen. Dock 

hade det varit bra att göra någon aktivitet med fokus på lagsammanhållningen. Detta var 

planerat att ske under säsongen men har försvårats pga. Covid. 

Under träningarna har vi legat rätt stadigt runt ca 25-30 spelare med övervikt mot det 

senare. Få spelare har slutat och fram till detta skrivs har vi inte hört någon spelare som 

meddelat att de vill sluta till nästa säsong. På de flesta träningar har det varit ca 5-6 st 

tränare på is. 

Vi har haft 3 ledarmöten och 1 föräldramöte under säsongen och planerar att hålla ytterligare 

1 föräldramöte i samband med att sommarträningens avslutning.  

En prioriterad fråga inför nästa säsong är att få lagkassan att växa genom olika aktiviteter 

och insatser. Detta för att vi vill ha möjligheten att under kommande säsong kunna åka på 

tex. Cuper och träningsläger och till detta nyttja medel från lagkassan för att hela kostnaden 

ej skall behöva läggas på föräldrar till barnen.  

 

 

 

 

 

 

Ledarstaben består av: 

 

Tränare Materialare/Rolba Lagledare 

Emil Stålknapp Erik Birgerson Rickard Jonsson 

Jimmy Björklund Henrik Svallbring  

Joakim Hagernäs  Johan Hallberg  

Kai Kelloniemi Johan Odelstad  

Mattias Högström Johnny Risberg  
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Pablo Cabala   

Thomas Bucht   

Mattias Högström   

Tomas Eliasson   

 

 

Laget har haft ett bra år där ledare och föräldragrupp har ställt upp och genomfört alla 

uppgifter på ett fint sätt. 

 

 

Lagledning Team 12 genom 

Rickard Jonsson Lagledare 

 


