
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JHC TEAM 06 SÄSONGEN 2020/2021 

 

 

På grund av pandemin blev säsongen väldig kort (serierna och DM pausades vecka 43 för att 

sedan aldrig återupptas). Därefter har det varit lite svårt att planera när vi inte vetat om man får 

träna eller inte, spela matcher eller inte, om träningarna ska äga rum utomhus eller inomhus …  

 

Men vi hann ändå skapa flera positiva minnen före höstlovet. Två cuper i höstas, guld i Bålsta 

och silver i Väsby. Obesegrade i DM:s gruppspel och plats i A-slutspelet med Täby, DIF, FIK 

och SDE. Det innebär att vi som bäst hade blivit etta i Stockholm och som sämst femma. Tyvärr 

fick vi aldrig spela slutspelet. I serien hann vi dock spela 8 matcher och det blev lika många 

vinster. 

 

Vi är tacksamma att vi åtminstone fick träna efter att matcherna ställts in. Att bara träna skapade 

emellertid en hel del utmaningar. Vi försökte träna på olika sätt och tänka nytt, att variera mellan 

fys, is och spel/tävling/lek. Förutom vanliga övningar har vi kört Skate-cross, badminton och 

Skills Competition på isen. Vi är även tacksamma för att vi kunde köra styrketräning på Crossfit 

162 West i Vinsta till och från under hela säsongen.  

 

Summering i siffror 

 

Sommaren 2020 innebar 10 ispass+fys i Sollentuna och Rimbo samt 42 gympass på Crossfit 

162 West. 

 

Från vecka 32 2020 t o m vecka 17 2021 hade vi 222 aktiviteter: 172 ispass+fys, 31 gympass, 

11 tävlingsmatcher, 6 träningsmatcher och 2 cuper. Fast pandemin stökade till det så har killarna 

kört på bra med hög närvaro och vi ökade antalet aktiviteter med 30 pass jämfört med säsongen 

innan. Liksom förra året har vi kört Skills nästan varje måndag och dessutom målvaktsträningar 

där förutom våra fyra målvakter även skyttar från laget varit med. Och ändå tog vi en mental 

extravila runt jul – med 2 veckors paus till följd av restriktionerna.  

 

 

 

Nyckelord/mål/motivation 



 

 

 

Tävling. Vilja. Eget ansvar. Disciplin. Respekt. Hjärta. Tillsammans. Samt sportsliga mål: Så 

många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt.  

 

Ekonomiska mål  

 

Vi har haft fyra sponsorer under säsongen. Fordonskontroll i Sverige AB, Melkersson catering, 

Matvärlden och Eriksson Marine Scandinavia. Tack vare dem har vi från lagkassan kunnat bidra 

till kostnader för bl a CrossFit och cuper till spelarna.  

 

Organisation 

 

Tränare: Tero Tuomarila, Jonas Klingsell.  

Materialare: Pierre Bertilsson, Henke Stjernlöf.  

Lagledare: Patrik Godin (med hjälp av framför allt Mikael Bergman och Anna Baraderie). 

Kassör: Maria Ohlsson  

Föräldrarepresentant: Patrik Debou 

 

Inför U16 och säsongen 2021/2022 

 

Nya huvudtränaren Keda Nilsson har redan smygstartat sitt uppdrag och sommarfysen är i full 

gång. Även i år har vi samarbete med Crossfit 162 West och killarna kommer få jobba hårt hos 

dem med 50 gympass under sommaren. Vi fortsätter även på is och kör 1-2 gånger i veckan 

fram till slutet av juni. 

 

Ex head coach Tero har nytt uppdrag med JHC J18/J20 och kommer även att lägga extra mycket 

tid på målvakterna från U16 till A-laget. Övriga i ledningen, från tränaren Jonas Klingsell till 

materialarna och lagledaren, blir kvar i sina roller ännu en säsong som läget är just nu. 

Eventuellt får vi in något tillskott dessutom på ledarsidan. 

 

Hoppas nu att matchen mot pandemin har vänt för oss alla och att säsongen 21/22 kommer 

innebära massor av roliga och tuffa matcher. Det blir också den sista säsongen för det här laget, 

där många har följt varandra ända sedan hockeyskolan. Vi ser fram emot ett bra sista år. 


