
 

 

Verksamhetsberättelse U10, Team 11, säsongen 2020/2021 

När vi nu summerar säsongen som varit är vi 36 st killar och 2 st tjejer i truppen (34 killar och 2 tjejer). 

2 av dessa barn har nyligen börjat träna med oss för att så småningom kliva upp till Team 09.  

Under säsongen har vi har tränat 3-4 ggr/vecka och tanken var att spela med fem rullande lag i 

Stockholm Hockeycup, något som ej blev möjligt med anledning av pandemin.  

Totalt har vi haft drygt 160 st arrangerade aktiviteter med laget (isträningar, fysträningar) under 

säsongen. 

På försäsongen arrangerade vi Kronwall Cup hemma i Järfälla ishall och den blev både lyckad och 

uppskattad. 

 

Lagets ledarstab har under säsongen bestått av; 

Anders Skyllkvist oc Per Englund, huvudtränare 

Jonas Frid, målvaktstränare/hjälptränare 

Rasmus Magnusson, hjälptränare 

Mattias Park, hjälptränare 

David Ullmark, hjälptränare 

Jimmy Modigh, material 

Mattias Hellenius, material 

Christoffer Hasselrot, material 

Stefan Jacob, material + rolba 

Maksym Chornyy, material + rolba 

Pierre Heinerborg, rolba  

Marie Randefalk, lagledare 

Peter Sjöqvist, lagledare 

Elin Modigh, ekonomi 

 

På eftersäsongen tränar laget två ggr/vecka. Vid ett av dessa tillfällen tränar vi teknik och spel och vid 

det andra tillfället tränar vi styrka och kondition i Sandviksspåret. Detta fortsätter vi med fram till 

Midsommar. Vi har även för avsikt att arrangera en sommaravslutning för laget innan vi tar 

sommaruppehåll. 

Vi har haft en god stämning i laget under säsongen och under försäsongen arbetade vi på att utbilda 

fler protokollförare (OVR Light). Detta är något vi ser som en utmaning framåt, då vi kommer att ha 

fem lag och därmed behöver ha fem roterande protokollförare för att klara oss. Vi behöver även 



bredda föräldraåtagandena på flera håll, då det är få som gör väldigt mycket. I en relativt stor trupp 

behöver vi sprida gracerna mera för att klara av kommande arrangemang. 

Vi ser ljust på kommande säsong och ser fram emot en förhoppningsvis lång issäsong med många 

träningar och övriga tillhörande lagaktiviteter! 

 

Vänligen, 

Lagledningen,  

gm. Marie Randefalk, lagledare 

 


