
Verksamhetsberättelse Team 07 Säsong 2020/21 
 
Järfälla Hockey Team 07 har i likhet med alla andra lag varit kraftigt påverkade av Covid. 
Vi hann med att genomföra ett fåtal träningsmatcher, deltagande i Linden Eskilstuna Cup, 
Bålsta Cup, inledande hybridspels-, DM matcher och arrangerande av Kronwall cup utan 
publik under tidig höst. 
 
Resterande del av säsongen har fokuserats på att kunna fortsätta träna inom ramen för 
gällande restriktioner. 
 
Vi har alltjämt haft en bred trupp med 24 stycken spelare. Laget har under säsongen bestått 
av 3 målvakter och 21 utespelare, därtill har vi haft en spelare ur Spånga som provtränat 
med laget under säsongen med anledning av att åldersklassen i Spånga upphört.  
 
På ledarsidan har vi stärkt upp med Mattias Grötting som huvudtränare, något som 
finansierats av laget utan stöd från klubben. 
 
Vi har även fortsatt med ett lagledarskap fördelat på flera föräldrar för att skapa en 
hanterbar administration för tränarna och lagledningen.  
 
Under säsongen har vi noterat en förändring i ledningsvägarna mot lagen där 
kommunikationen från klubben i allt väsentligt upphört gentemot lagledare och kanaliserats 
mot tränare eller uteblivit helt. Inför kommande säsong vill vi trycka på vikten av 
kommunikation och transparens inom klubben i syfte att undvika ryktesspridning och 
interna motsättningar. 
 
Trots uteblivet matchspel kan vi konstatera att utvecklingen inom laget gått framåt på ett 
mycket bra sätt. Covid restriktionerna har bidragit till att T-07 och övriga ungdomslag fått 
mycket istid och kunnat drilla in grunder och övningar på ett sätt som normalt inte medges 
under säsong med matchspel och samtliga åldersklasser i drift. 
 
Utvecklingen under kommande säsong bygger förhoppningsvis på matchspel med två lag i 
serien och ett fortsatt engagemang av Mattias G som huvudtränare med avtal i klubbens regi 
med delfinansiering från T-07.  
 
Alltjämt är spelartruppen förmågemässigt bred och det har varit och kommer fortsatt att 
vara en utmaning att stimulera alla barns behov på sin nivå, samtidigt som vi har stor respekt 
för att de flesta har stora förmågekliv att vänta de kommande åren. Behållaperspektivet är 
centralt, men utmanande. 
 
Team 07 ser ljust på säsong 2021/22 med fortsatt engagemang av föräldrar i ledarpositioner 
och förhoppningar om en bra säsong med fortsatt samarbete kring hemmaplansmodellen 
med Team:en över och under vår åldersgrupp.  
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