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Summering  2020-21 U12 
 

Hur bör man beskriva säsongen som aldrig blev av? Inte en enda seriematch. Inget skoj i 

omklädningsrummet. Inga föräldrar samlade vid fiket för att diskutera dagens laguppställning. 

Alla de vanliga upplevelserna och minnen från en vanlig hockeysäsong fanns inte under denna 

säsong tack vare pandemin.  

Men trots inställda matcher och cuper, uppehåll pga restriktioner och regler som gjorde att man 

knappt fick vara i ishallen så kan man ändå säga att Team 09:s säsong 20/21 var lyckad med 

tanke på omständigheterna. 

Då säsongen bestod nästan enbart av träningar (utöver några träningsmatcher och cuper i 

försäsongen) så fick man ställa om hur man mäter utvecklingen. Lagledningen känner sig hyfsat 

nöjda med införandet av helplansspel även om man fick inte riktigt testa allt som spelarna lärde 

sig i ett riktigt match sammanhang. Det känns som man nådde en hel del målsättningar med 

övergången. 

Vi har arrangerat vår egen 2-dagars cup tidigt i september som sändes via webben då föräldrar 

uppmanades att inte vistas i ishallen.  Även om det drog inte lika mycket in i lagkassan som 

andra säsonger så har Team 09 en stark ekonomisk bas inför kommande säsongen, men 

nästan 180 000:- i lagkassan.  

Laget ser fram emot en mer normal säsongen 21/22, men 23 spelare i truppen, bra samarbete 

med Team 10 och Team 08 och en rutinerad ledarstab.  

 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U12-säsongen 
 

Sportsliga mål:  

Att förstå grunderna hur helplanshockey fungerar 
Vi har pga rådande omständigheter inte riktigt kunnat följa planen som tänkt utan fått skjuta lite 
från höften. Vi har dock för första året försökt att spelarna har fasta positioner för att försöka få 
kontinuitet i spelet. Vi har även infört spelide framförallt vid uppspel för att ha en bra grund att 
stå på för att sedan kunna utveckla med tiden. 
 
Att fortsätta vara skridskostarka men även utveckla spelförståelsen mera 
Under varje ispass har vi kört skridskoteknik av olika slag för att fortsätta utveckla 
skridskoåkningen. När det gäller spelet har vi försökt att alla olika spelövningar skall spegla 
verkliga situationer. Vi har även fokuserat på rörelse i spelet genom att köra mycket 
smålagsspel. 
 
Grunder i fysiskt spel 
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I och med Corona pandemin och restriktionerna som följde så har vi inte tränat särskilt mycket 
på närkampsspel specifikt.  
 
Att bygga en positiv vinnarkultur och tävlingsanda 
Året har innehållit väldigt lite riktigt matchspel vilket har påverkat en hel del för det har visat 
ganska tydligt att det är svårt att känna känslan av att förlora något som betyder någonting. 
Dock har vi sett till att att tävla kontinuerligt i de övningar vi kör på isen.  
 

Kunskapsmål:  

Att lära sig ta eget ansvar för sin utrustning före och efter träning 
Även om det inte har varit en normal säsong och barnen inte fått byta om tillsammans i 
omklädningsrummet så har ordningen på utrustning med mera varit god. 
 
Att fortsätta lära sig om dom goda vanorna 
Detta är något vi försöker tala om kontinuerligt i allt vi gör. 
 
 
Att agera som en grupp på och bredvid isen där alla hjälper varandra 
Under största delen av säsongen har vi bara träffat barnen på isen vilket har medfört att vi talat 
om detta alldeles för lite. Vi måste fortsätta trycka på detta då det är tydligt att barnen blir äldre 
och konflikterna sätter ett större avtryck. 
 
 

Sociala mål:  

Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 09 
Gruppen T09 är idag homogen och alla agerar som ett kompisgäng. Men arbetet med att svetsa 
ihop gruppen ännu mer blev svårare denna säsong pga att vi kunde inte tillbringa tid i 
omklädningsrummet som man brukade göra. Lag känslan är stark men blev inte förstärkande till 
graden vi hade önskat pga pandemin. 
 
Stolthet över klubbmärket och sporten 
Pga av rådande situation har detta inte legat högt på agendan 

Att alla ska vara bra kamrater 
Under största delen av säsongen har vi bara träffat barnen på isen vilket har medfört att vi talat 
om detta alldeles för lite. Vi måste fortsätta trycka på detta då det är tydligt att barnen blir äldre 
och konflikterna sätter ett större avtryck. 
 
Ekonomiska mål:  

Bygga grunden för en lagkassa 
Vi har för närvarande 178 000:- i lagkassan. Intäkterna kommer från egen arrangerade cup, 
samt från lagsponsorer. Under denna säsong lyckades vi även ordna ett antal gemensamma 
försäljningar av “Klubbrabatten” vilket gett ett gott tillskott i lagkassan.  
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Verksamheten:  

Antal medlemmar U12 
Vi har i nuläget 23 barn, vi har tappat 2 barn pga bristande intresse.  
19 barn födda 2009 
2 barn födda 2010 
2 barn född  2008  
 
 
Att ha en ledarstab av 09-föräldrar 
Vi har 4 st tränare med BU 1 utbildning 
Vi har 1 st tränare med grundutbildning 
Vi har 2 st tränare utan grundutbildning 
Vi har 3 st materialare 
Vi har 4 st rolbaförare 
Vi har 1 kioskansvarig 
Vi har 1 kassör 
Vi har 1 lagsponsoransvarig 
Vi har 2 lagledare 
Vi har 1 eventansvarig 

Vi hade också välkommen hjälp på isen av Erik Larsson från A-laget som uppskattades mycket 

av både barn och ledare, hoppas på fortsättning i ngn form. 

 

Datum: 20200701 - 20210516  

Träning:  

Vi utförde 115 st ordinarie träningar under säsongen med en genomsnitt närvaro kring 15 
spelare/träningen. 
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● 20% Skridskoteknik 
● 25% Spelförståelse 

● 10% Kamp/ tävling  
● 15% Spel 
● 30% Individuella färdigheter 

 
 
Vi deltog på Kronwall Camp med 28 st barn, inklusive flera inlånade från Team 10 så vi kunde 
ha 2 lag. 
 
Under våren 2021 har vi 12 st inplanerade “off ice” pass med fokus på kondition och styrka, 

samt 4 innebandypass under maj och juni. 

 

Tävlingar/Matcher:  

 
Laget åkte till Rimbo 2 gånger, en gång i augusti 2020 och en gång i maj 2021 för träningsläger.  
 
Team 09 deltog också i 2 externa cuper: Almtuna och Bålsta i september. 
 
Vi arrangerade ett tvådagars Kronwall Cup i sept 2020 med 7 lag totalt från 5 olika föreningar. 
 
 


