
Järfälla Juniorers 

Verksamhetsberättelse 

Säsong 2020/2021 

 

Lagledning 

Headcoach: Mats Nordin 

Ass, matchcoach: Fredrik Lindstrand 

Lagledare:  George Jurstedt 

Fys tränare: Saga Tyreskog 

Sekretariat ansvarig: Nathalie Lindstrand 

Materialare: Fredrik Sjöblom  

Owe Persson 

  Ulf Johansson 

 

Vid början på försäsongen var vi endast ett fåtal som körde på sommarfysen. 

8st för att vara exakt sedan tillkom det killar på bandyn vi körde på uterinken. 

Till open ice i början av augusti kom det 28st på första och 25st på andra passet 

och laget fylldes sakta men säkert på. 

Säsongen avslutades med 27 utespelare samt 3 målvakter 

 

Säsongens första träningsmatch var mot Väsbys J18 slutade med förlust. 

 

29/8 åkte vi på cup till Farsta där vi spelade en försäsongs cup. 

Vi åkte dit med 15 utespelare och 3 målvakter. 

Vann första matchen mot FOC Farsta med uddamålet därefter förlorade vi de 3 

följande och slutade 4 i cupen. 

 

11/9 åkte vi upp till Sunne på nästa cup över 3 dagar. Totalt 4 matcher, här 

vann vi prestigematchen mot Väsby med 2–1. 

Tyvärr förlorade vi de övriga 3 matcherna. Men laget började ta form. 

Hit åkte vi med 15 utespelare och 2 målvakter 

 

 

 

 



 

Vi spelade i J18 Div1 östra B med följande resultat. 

Hässelby – JHC 2 – 4 

JHC – Hanvikens 1 – 6 

G/T IK – JHC 3 – 4 

JHC – Brinken 3 – 4 OT 

JHC – Sudret 5 – 2 

Spånga – JHC 5 – 3 

JHC – Lidingö 6 – 2 

 

Det blev tyvärr bara 7 matcher, laget låg på en 2:a plats när serien lades ner.  

Målskillnad 26:24   

Lagets poängkung blev 13 Samuel Nordström 7 poäng 3 + 4 

Flest mål kom från 22 Leo Karlsson, 5st 

 

En intressant detalj är att laget släppte endast in ett mål i boxplay på dessa 7 

matcherna på totalt 21st BP.  

PK 95.24%,  TSH 44 min:3 sek 

 

Och när vi redovisar PK så får vi väl även ta PP. 

På 43st tillfällen gjordes 8 mål 

PP 18,6%, TPP 78 min:10 sek 

Tyvärr tappade vi även in 3 mål bakåt i denna spelform 

 

Sedan blev säsongen ju som alla vet avbruten och vi har sedan dess tränat på, 

både barmark och ispass med blandad närvaro. Det har även tillkommit 

ytterligare ett antal spelare. 

 

Huvudmålet nästa år är att försöka få upp J18 i Elit och att etablera J20 i div 1 

för att sedan bygga vidare mot Elit även där. 

 

Lagkassa hos juniorerna ligger på 9 898,66 SEK med förhoppning att några 

sponsorer ska putta in lite till för ev. cup och overaller.  


