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Antal Spelare 
Till höstens första träning hade vi 34 spelare i kallelsen, i skrivande stund har vi 35. Av de spelare som 

fanns i höstas har 8 försvunnit och följaktligen ersatts av 9 nya. Vi har dessutom under året skolat in 

ett antal överåriga spelare innan de slussats vidare till äldre lag. 

Ledarorganisation 
I Team13 håller vi oss med ett ganska stort antal ledare. Vi har två huvudtränare, Edvin Frylén och 

Håkan Selvander. Dessutom har vi tre lagledare, fyra materialare, sju tränare och en kassör. Totlat 17 

personer vilket gör att halva laget är representerat i ledarkretsen. 

Träningar 
Vi har under säsongen genomfört 59 träningar på is för team13. Dessutom har vi haft 17 

hockeyskolepass. Barnen har alltså erbjudits 76 ispass av varierade längd. Sedan isen smältes ned har 

vi fortsatt med barmarksträningar två gånger i veckan.  Fokus på träningarna har varit …edvin. 

Matcher 
Coronasituationen har inte tillåtit något överflöd av matcher, men vi hann med två stycken 

hockeyskoj innan restriktionerna sattes in. På slutet har vi även kört några internmatcher där vi luftat 

matchtröjorna. 

Turneringar 
Team13 har vare sig deltagit i eller arrangerat turneringar denna säsong. 

Lagets ekonomi 
Team13 har en lagkassa på 50000kr. Den har förutom föreningens bidrag och ersättning för 

arrangemang av hockeyskola byggts av sponsorintäkter i samband med inköp av profilkläder samt två 

försäljningar. Laget har sålt Kakor och underkläder varav underkläderna sålde bäst med ett resultat 

till lagkassan på 25000kr.  På utgiftssidan hittar vi vad har vi köpt egentligen? 

Föräldraengagemang 
Under året har fokus på grund av Corona snarare varit att motverka föräldraengagemang vilket varit 

mycket tråkigt. Undantaget är genomförande av hockeyskola då föräldrar kallats in för att hantera 

bemanning av huvudsakligen bokförning av närvaro samt hantering av låneutrustning. Tillräckligt 

många var villiga att ställa upp för att kunna täcka upp för den del som inte känner den rätta gnistan 

för ideellt arbete. Beroende på Coronasituationen planerar vi att ha en familjedag med lite grillning 

och aktiviteter i juni som en trevlig avslutning, kontaktknytande och tidig pepp inför nästa säsong. 



Planering inför kommande år. 
Det finns inga spikade planer inför nästa säsong mer än att vi ska genomföra vår hemmacup helgen 

v39. Vi hoppas dock på att kunna använda lagkassan till att åka på någon cup under försäsongen och 

att få till några hockeskoj att värma upp med innan pool-spelet drar igång. 

Vi måste försöka få till att någon utbildar sig till rolba-förare då vi bara har en sådan och det har visat 

sig vara en lite bräcklig situation. 

 

Reflektioner kring Corona 
För team13 var det nog föräldrarna som led mest av att inte få komma in och titta på träningarna, 

barnen klarade det galant. För hockeyskolan var det delvis en fördel att föräldrarna inte var 

närvarande. Dels slapp vi bråka med att hålla föräldrarna från båset, dessutom minskade barnens 

åkande till båset dramatiskt då ingen mamma eller pappa stod där som distraktion. Med det sagt tror 

jag att det finns ett antal barn som slutade då det inte funkade för dem att vara utan sina föräldrar så 

det var definitivt inte bra för alla. Tittar man på antalet deltagare så är det många som slutade eller 

inte ens började jämfört med tidigare år så inför nästa säsong borde det finnas potential att plocka 

upp ett antal av dem. I övrigt kämpade vi på med att försöka upprätthålla de restriktioner som gällde 

vid varje tidpunkt. I alla fall de som var lätta att upprätthålla på plats som att mota ut föräldrar eller 

kräva att barnen var ombytta innan de kom in i ishallen. Att kräva in negativa provsvar av barn som 

varit frånvarande på någon träning mäktade vi inte med. Det som varit lite nedslående är att de som 

varit minst benägna att följa reglerna är vuxna med klubbjacka, så man har jobbat lite i motvind. 

 


