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JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

2021-05-01 - 2022-04-30



Organisation

Styrelsen för Järfälla HC avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret.

Styrelse och övriga funktionärer har varit:

Styrelse:
Ordförande – Thomas Barklund
Vice Ordför – Peter Wallin
Sekreterare – Petra Ahrnstedt
Kassör – Johan Holmström
Ledamot – Petra Rosander
Ledamot – Irene Söderström
Ledamot – Åsa-Maria Birgersson
Suppleant – Katja Hydén
Suppleant – Fredric Kastevik

Adjungerad – Mattias Sebelius (tom 220112) / Nathalie Lindstrand (From 220112) /
Christian Åhlberg

Revisorer:
Ledamot – Anders Skyllkvist
Ledamot – Marie Randefalk

Valberedning:
Ordförande – Micke Östensson
Ledamot – Miriam Larsson
Ledamot – Silvio Azzopardi

A-lag
Thomas Ahlperby  – Huvudtränare
Keda Nilsson – Ass.tränare
Richard Hellmark – Ass.tränare
Anders Lindh -  Materialare
Björn Lindqvist – Materialare

J20
Mats Nordin - Huvudtränare
George Jurstedt - Lagledare
Ulf Johansson - Materialare
Saga Tyreskog - Fystränare

J18
Mats Nordin - Huvudtränare
Tero Tuomarila - Assisterande tränare
Fredrik Lindstrand - Lagledare



Owe Persson - Materialare
Mats Lindkvist  - Materialare
Saga Tyreskog - Fystränare

U16 – Team 06
Keda Nilsson - Huvudtränare
Jonas Klingsell - Ass. tränare
Marcus Nilson - Ass. tränare
Patrik Godin - Lagledare
Maria Ohlsson - Kassör
Henrik Stjernlöf - Materialare

U15 – Team 07
Mattias Grötting - Huvudtränare
Karl Gunnarsson – Ass.tränare
Niklas Thorin  - Ass.tränare
Christian Granath – Ass.tränare
Lars Holmström – Ass.tränare
Linda Thorén - Lagledare
Jonny Lindfors  - Lagledare
Richard Rosenholtz - Lagledare
Henrik Andersson – Lagledare
Jörgen Gustavsson – Kassör
Andreas Ahlkvist  - Materialare
Linus Olsson - Materialare
Linda Thorén - Ledare

U14 – Team 08
Christian Åhlberg – Huvudtränare
Oskar Lundberg - Ass.tränare
Fredric Kastevik – Ass.tränare
Mathias Lindberg – Ass. tränare
Ian Gowland - Ass.tränare
Lotta Azzopardi - Lagledare
Henrik Severin - Lagledare
Anneli Nordén - Kassör
Fredrik Persson – Materialare
Marcus Randefalk -  Materialare
Ture Tuomivaara - Fystränare
Jonas Winqvist - Rolba
Mattias Nilsson - Rolba

U13 – Team 09
Michael Östensson – Huvudtränare
Jimmy Sandstråhle - Ass. tränare
Nicklas Forsberg - Ass. tränare



Andreas Lindgren - Ass.tränare
Richard Ernfors - Ass. tränare
Dave Landes - Lagledare
Kajsa Nyberg – Lagledare
Johanna Fredenstedt - Kassör
Andreas Andersson – Materialare
Patrik Karlsson –  Materialare
Robert Axelsson - Rolbaförare

U12 - Team 10
Per Frylén - Huvudtränare
Mattias - Huvudtränare
David Lundgren - Ass. tränare
Michael Ennab - Ass. tränare
Mikael Sannemo - Ass. tränare
Tom Wallin - Ass. tränare
Henrik Ullmark - MV tränare
Ture Toumivaara - Fystränare
Andreas Ahlkvist - Lagledare
Johan Dahleman - Lagledare
Jonas Bjuhr - Lagledare
Karolina Fredlund - Kassör
Stefan Erlandsson - Materialare
Henrik Ullmark - Materialare
Bengt Othberg - Materialare
Martin Rapp - Materialare

U11 - Team 11
Anders Skyllkvist - Huvudtränare
Per Englund - Huvudtränare
Joakim Hagernäs - Ass. tränare
David Ullmark -Ass. tränare
Mattias Park - Ass. tränare
Rasmus Magnusson - Ass.tränare
Tony Granda  - Ass.tränare
Peter Sjöqvist - Materialare
Marie Randefalk - Lagledare
Elin Modigh - Kassör
Jonas Frid - Målvaktstränare/ Ass. tränare
Maksym Chornyy - Materialare/rolba
Jimmy Modigh - Materialare
Christoffer Hasselrot - Materialare
Stefan Jacob - Materialare/ Rolba
Mattias Hellenius - Materialare



U10 - Team 12
Pablo Cabala -Huvudtränare
Thomas Bucht - Ass.tränare
Emil Stålknapp - Ass tränare
Jimmy Björklund -Ass. tränare
Kai Kelloniemi - Ass. tränare
Mattias Högström - Ass. tränare
Thomas Eliasson - Ass. tränare
Andrey Mikhalev -  Målvaktstränare
Rickard Jonsson - Lagledare
Henrik Svallbring - Materialare/Rolba
Erik Birgerson - Materialare/Rolba
Johan Odelstad - Materialare/Rolba
Johan Hallberg - Rolba

U9 - Team 13

Edvin Frylén - Huvudtränare
Håkan Selvander - Huvudtränare
Robert Berglund - Ass. tränare
Christopher Holmqvist - Ass. tränare
Richard Klar - Ass. tränare
Kamal Osmanov - Ass. tränare
Jimmy Sandstråhle - Ass. tränare
Fernando Solorza - Ass. tränare
Rikard Söderqvist - Ass. tränare
Carola Dajbjer Sandstråhle - Lagledare
Moa Wikner - Lagledare
Richard Brandt - Materialare
Hatem Ghidhaoui - Materialare
Andrey Mikhalev - Materialare
Tomas Rosenkvist - Materialare
Johan Söderström - Materialare
Erik Wikner - Materialare

U8 - Team 14

Tommy Skyllkvist - Huvudtränare
Filip Thunell - Ass. tränare
Richard Hedman - Ass. tränare
Magnus Lindqvist - Ass. tränare
Kent Vallin - Ass. tränare
Jesper Lundgren - Ass. tränare
David Bergvall - Ass. tränare
Henrik Svallbring - Ass. tränare
Jan-Erik Rae - Ass. tränare
Stefan Larsson - Materialare
Ida Dahlman - Materialare
Alexander Kaufmann - Materialare
Edson Öquist - Materialare
Sargon Ghareeb - Materialare



Hjalmar Haaland - Materialare
Bo Larsson Gruber - Materialare
Raul Rodas - Materialare
Christian Löfgren - Kassör
Sarah Rönnqvist Rodas - Lagledare

Medlemskap andra föreningar/organisationer
Svenska Ishockeyförbundet
Stockholms Ishockeyförbund

Övriga funktioner

Marknadsgruppen - Fredric Kastevik ordförande, Richard Hellmark
Eventgruppen – Representanter från varje lag
A-lagsansvarig –  Thomas Barklund
Materialansvarig – Reine Larsson
Istidsansvarig –  Christian Åhlberg
Domaransvarig (DAIF) – Johan Holmström
Webbansvarig –   Nathalie Lindstrand samt Petri Huila från Webbplats.nu
Kioskansvarig – Irene Söderström
LOK-stöd – Nathalie Lindstrand

Utbildning

Lagen har under säsongen i huvudsak haft utbildade tränare.

Under säsongen har föreningen skickat några ledare på utbildning men tyvärr blev de flesta

utbildningarna inställda i och med Covid-19.

Under verksamhetsåret har den totala utbildningskostnaden för föreningen varit 44 220 kr.

DAIF

Johan Holmström är domaransvarig och har tagit hand om föreningens ungdomsdomare.

Totalt utbildades 8 ungdomsdomare för helplansspel. Det utbildades 35 domare för zonspelshockey.

Tre av föreningens domare tog steget upp i systemet och utbildade sig till distriktsdomare.



Under säsongen har DAIF tillsatt domare i 23 U13-matcher, 31 U14-matcher och 24 U15-matcher.

Vidare har det genomförts 28 poolspel där föreningens zonspels-domare ansvarat som matchledare.

7 Kronwall Cup på helplan har genomförts med föreningens domare med extern hjälp.

4 Kronwall Cup med zonspel har genomförts med föreningen domare.

Domare till matcherna för U16, J18, J20 samt A-lag har tillsatts med distrikt/regionsdomare från

förbundet.

Ekonomi JH

Vi har lyckats hålla finanserna iordning även denna säsong, Resultatet landade på +34.794 kronor.

Vi hade budgeterat ett aningen mindre överskott på +11.200.

Tack vare att vi kunnat genomföra Kronwall camp och våra JVAB Kronwall cuper fullt ut denna säsong

har vi bl a gjort mycket bra ifrån oss i kiosken där intäkterna landade på ca 675.000.

Totals har ca 10.600 transaktioner bokförts i den löpande redovisningen.

För mer detaljerad information kring ekonomin se årsredovisningen.

Möten

Styrelsen har haft 13 st protokollförda möten och ett konstituerande möte. Föreningen har även

under säsongen kontinuerligt träffat Järfälla kommun och Stockholms Ishockeyförbund i olika arenor

och fortsatt sina nätverksträffar med de närmaste ishockeyföreningarna.

Järfälla HC har också deltagit så kallade “tårtbitsmöten” där sportchefer för föreningar i samma

geografiska område träffas och utbyter erfarenheter och diskuterar bla utveckling av

ungdomsishockey. Deltagande föreningar är Järfälla HC, AIK, Hässelby Kälvesta, Spånga,

Göta/Traneberg, Mälarö Hockey och Sollentuna.

Järfälla HC har också deltagit på tre ordförande- och sportchefsmöten som Stockholms

ishockeyförbund arrangerar. Vi har också deltagit på regelbundna “covid-19 möten” som hållits i

Stockholms ishockeyförbunds regi varje vecka under pandemin.

Thomas Barklund och Christian Åhlberg representerade föreningen på Svenska Hockeyförbundets

Convention i samband med Beijer Hockey Games



Personal

Anställd personal under verksamhetsrådet har varit Mattias Sebelius, föreningsstrateg, och Christian

Åhlberg, Ungdomsansvarig.  Mattias Sebelius lämnade föreningen i januari och Nathalie Lindstrand

blev halvtidsanställd på kansliet.  Vi har haft följande tränare som har erhållit ersättning från

föreningen:

Arvoderade ledare

Thomas Ahlperby, Keda Nilsson, Richard Hellmark och Anders Lind för A-laget.

Mats Nordin för J18/J20.

Jonas Klingsell, Niklas Thorin, Mattias Grötting, Oskar Lundberg och Elis Gunnarsson för ungdomslag

och Hockeyskolan.

Tero Tuomarila som målvaktstränare.

Spelare

I skrivande stund har vi 507 aktiva spelare i föreningen. Det är en ökning med 66 spelare jämfört med

förra året vid den här tidpunkten.

Kioskgruppen

Irene Söderström har varit ansvarig för kiosken den här säsongen, bland annat för inköp, sortiment

och inventering. Glädjande nog har vi kunnat ha vanliga öppettider, på alla matcher och även på

hockeyskolans träningar.

Kioskintäkterna har varit ca 675.000 kronor tack vare ett bra utbud och att coronarestriktionerna

lättades. Lagom till Kronwall cuperna i april har det även snyggats till i kiosken där gamla bord och

stolar togs bort och ersattes av nya, i enhetlig färg.

Vi har också en IQ-fuelmaskin i anslutning till kiosken som även den har varit väldigt populär.

Informationskanaler och system

Föreningen har fortsatt att ha verksamhetens administrationsverktyg i systemet MyClub. För

bokföring och löneutbetalningar används FortNox. Styrelsen har under säsongen arbetat med att

automatisera flödet mellan MyClub och FortNox för att arbeta bort manuella moment i bokföringen

och möjliggöra att arbetet sker på distans i större utsträckning.  Det finns ytterligare

effektiviseringsåtgärder att genomföra och det arbetet får fortsätta under nästa säsong.



Föreningen har fortsatt arbeta med verktyget Cleverservice. Cleverservice är ett vedertaget verktyg

för administration och utbetalning av domararvoden. Vi har även börjat betala ut Idrottsersättningar

via denna kanal.

Aktiviteterna på sociala medier har fortsatt vilket gör att medlemmarna kan följa verksamheten

närapå dagligen.

I april-maj skickades en enkätundersökning ut till medlemmar i syfte att få medlemmar att tycka till

om föreningen. Svaren kommer granskas och analyseras i syfte att utveckla föreningen ytterligare.

Tack alla som deltagit!

Arrangemang

Kronwall Hockey Camp v. 32

Säsongen startade traditionsenligt vecka 32 med Kronwall Hockey Camp. Det genomfördes med 134

deltagare. Per Frylén och Christian Åhlberg var ansvariga huvudtränare för campen och fick under

veckan hjälp av ungdomsledare, tränare från ungdomslagen, gästtränare och föräldrar. Ett stort tack

till alla inblandade som såg till att vi återigen kunde genomföra ett väl fungerande och roligt läger!

Kronwall Stars

Eventet blev tyvärr inställt pga. Covid-19.

Kronwall Cup – Hösten 2021 & våren 2022

Föreningens ungdomslag har varit med och bidragit ekonomiskt till klubbens verksamhet genom att

arrangera Kronwall JVAB Cup under höstsäsongen och vårsäsongen.

Överskottet från dessa cuper är viktiga både för lagens och föreningens ekonomi. Våra cuper är också

viktiga för föreningens varumärke och tillsammans gör vi bra organiserade cuper som har ett mycket

gott rykte runt om i Sverige!

Tre Kronor Hockeyskola

Hockeyskolan riktade sig främst mot barn födda 2014  - 2016 och drog igång i oktober med gratis

prova-på-tillfällen med möjlighet att låna utrustning. Sammanlagt anmälde sig ca 130 barn till detta

varav 124 st stannade kvar och betalade spelaravgiften. Under verksamhetsåret har ett flertal spelare

gått in i lagverksamheterna  från hockeyskolan vilket är glädjande.

Skridskodisco

Ställdes in pga Covid-19.

Blind Ice Hockey

Järfälla HC har under året startat upp ett blind ice hockey-lag som är sveriges första lag inom

paraishockey som vänder sig till människor med synnedsättning. Laget består av 8 anmälda spelare

och 3 ledare.



Övrigt

Hemmaplansmodellen har under säsongen börjat implementeras i föreningens arbete framförallt när

det handlar om att träna och spela på rätt nivå. För att fortsätta implementeringen kommer vi under

vår och sommar kommer vi starta upp ett ledarprogram där huvudansvariga ledare kommer få

utveckla sitt ledarskap i linje med Hemmaplansmodellen. Det kommer ge ledarna insikter och verktyg

för att omsätta tankarna i Hemmaplansmodellen i praktisk handling.

FYSTRÄNING

Järfälla HC har under säsongen inlett ett samarbete med Friskis och Svettis där tre personliga tränare

har tagit fram en fysprofil för hockeyspelare från 7 år upp till 15 år. I den fysprofilen så har vi fått en

säsongsplanering för fysträning som våra ledare jobbar efter. Tränare från samtliga ungdomslag har

fått en utbildning för att bedriva fysträning och vi har investerat i material för att kunna bedriva

fysträning i större grupper på ett bra sätt. Att ha en bra plan för fysträning är ett viktigt steg i att

utveckla ungdomsverksamheten.

Belastningsregister från alla ledare

På årsstämman den 26 Maj 2015 tog Järfälla Hockey ett beslut om att alla nuvarande och blivande

ledare som finns med i de olika lagens organisation ska inkomma med ett utdrag från

belastningsregistret (för föreningar m.m.) från polisen. Ansvariga i Järfälla Hockeys styrelse ska

fortsättningsvis kontrollera registerutdraget och signera en bekräftelse på att det inte innehåller

något som hindrar Järfälla Hockey från att samarbeta med personen. Detta är ett krav för ledare och

funktionärer i Järfälla Hockey Club.

Föreningsinformation via mailutskick

Det är viktigt för oss att alla medlemmar känner sig delaktiga och därför skickar vi ut nyhetsbrev om

saker som sker i vår förening. Under verksamhetsåret har styrelsen tillsammans med kansliet skickat

ut nyhetsbrev i syfte att informera vad som är aktuellt i föreningen.

Med Mod, öppenhet och glädje vill vi fortsätta arbetet att uppnå vår vision att vara

Stockholms bästa plantskola – för alla.

Thomas Barklund  genom Järfälla Hockey Styrelse




