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Summering Team 08 säsongen 2020-21 U13 
 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U13-säsongen 

Säsongen 20-21 slets sönder av corona pandemin och får ses som ett förlorat år och det har 

inte gått att genomföra säsongen enligt planen 

Den korta delen av hösten 2020 då matchspel förekom gjorde Team 08 riktigt bra ifrån sig b åde 

på cup i Karlstad med en andra plats i B-finalen och stabilt spel under säsongens få omgångar 

Träningar från November till säsongsavslut har försökt bedrivas i den mån det gått men 

frustrationen har blivit stor pga flera löpande förändringar och frånvaron av matcher eller 

möjlighet att träna med andra 

En missämja mellan spelare fortlöpte under säsongen trots försök med team möten och 

sammförståelse. Detta i kombination med olika synsätt av ledare samt föräldrar ledde till ett 

krismöte i slutet av säsongen. 

Då tillfälle dök upp för en meriterad extern tränare så tog man snabt beslutet att redan U14 

säsongen införa en extern tränare och göra en omstart för att komma till bukt med oroligheterna. 

 

Sportsliga mål:  

Att ha ett lag i A-serien  
Serien kunde inte spelas klart men 1 lag var redan klart 
 
Att ha ett lag i minst C-serien 
Serien kunde inte spelas klart men det andra laget skulle troligen också kunnat nå a serie 
 
Att vara ett spelande lag som flyttar pucken 
Fungerade bra under det lilla vi han spela  
 

Kunskaps Mål:  

Fördjupad spelförståelse genom ökade teoripass 
Christian höll några teoripass innan säsongen stängdes ner som uppskattades mycket 
 
Att leda sig själv, konsten att själv driva sin egen utveckling 
Han bara börja prata om detta i början av säsongen 
 
Att själva planera sin träning 
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Han inte påbörja detta 
 
 
 
 

Sociala mål:  

Fairplay och respektutbildningen 
Vi har inte haft möjlighet att utföra förbundets fairplay utbildning, målsättning kommande år 
 
Att peppa varandra och lyfta laget 
Dett har varit en framgång och spelarna har varit betydligt bättre på att peppa varandra och 
dessutom har det varit mindre gnäll samt nästan obefintlig kritik inom laget 
 
Upprätta egen utvecklingsplan (genom personliga samtal med 
 tränarna) 
Vi har inte hunnit med detta då det har varit för mycket externt som slkitit på ledarna, vi gör ny 

målsättning nästa år 

Mål på antal medlemmar U13:  

Målet var att ha 25+ 3 mv spelare vid årets slut 

Avslutar säsongen på 19 +4 

Gordon Åhlin flyttar till AIK 

Axel Schou är långtids sjuk i sviterna av Corona och osäker när han kommer tillbaka 

Elvis Langvardt har anslutit från Bålsta 

 

 

Ekonomiska mål:  

Bygga grunden för en lagkassa 
Vi har fortfarande starkt positivt kapital på 40 000kr 
 
Vi röstade att vi inte behövde sälja något denna säsong 
 
Vår egen cup ställdes in pga Corona men vi kunde inte heller åka på några cuper så balansen är 
oförändrad. 
 

Verksamheten:  

 
Att ha en ledarstab av 08-föräldrar 
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Förändringar inom ledarstaben: 

Henrik Severin kliver av som huvudtränare men finns kvar som hjälp på isen 

Daniel Lundgren kliver av som tränare och kliver ur organisationen 

Ian Gowland blir ny Målvakts tränare och Fys tränare för Team 08 

Magnus Eriksson blir rekryterad som Extern Huvudtränare Start 1 aug 

Oskar Lundberg blir rekryterad som assisterande tränare Start 1 aug 

Marcus Randefalk kliver av som materialare och kliver ur organisationen 

Ylva Rudström tar över som Kassör efter Anneli Norden 

Fredrik Kastevik och Mathias Lindberg blir kvar som hjälp på isen 

Magnus Schou är på paus tills vidare 

Fredrik Persson och Indir Pasic är kvar som materialare 

 

Träning:  

Totalt har team 08 haft 190 aktiviteter under säsongen (vs 202 U13) 
 
160 träningar vs 140 förra året  
 
Vi har spelat 24 matcher vs 50 förra säsongen med 2 lag i serien, ett fåtal tillfällen har enstaka 
spelare stöttat 07 
 
 
 
Reflektioner efter säsongen: 

Vi måste jobba mer med språk och attityd i gruppen då detta blev ett stort problem under 

säsongen 

Vi kommer att fortsätta med nivåanpassnin men vi måste få till spelarsamtal både innan och 

efter säsongen tillsamans med föräldrar så vi har sammsyn på var varje spelare står 

Vi behöver myckeyt mer teori och spelförståelse 

Vi kommer att behöva spela tuffareoch rejälare nästa säsong  

 


