
J18 

Vi kan se tillbaka på en säsong med en kurva som ständigt pekat uppåt. Vi har lyckats 
attrahera spelare som bidragit på ett bra sätt både på och av isen. 


Ledarstab  
Mats Nordin - Huvudtränare

Tero Tuomarila - Assisterande tränare

Fredrik Lindstrand - Lagledare

Owe Persson - Materialare försäsong

Mats Lindkvist - Materialare

Saga Tyreskog - Fystränare


Truppen

14 utespelare och 3 målvakter

(Varierat mellan 12 och 21)

Hela 47 st spelare har spelat match med J18 denna säsong.

https://www.eliteprospects.com/team/1359/jarfalla-hc-j18/2021-2022?tab=stats 


Vi har haft som målsättning att ta oss till kval för J18 region (fd elit) och missade det målet 
med en enda, förarglig, poäng. Dock kan vi glädjas åt att säsongen har medfört en 
stigande ”kurva” där vi blivit starkare och starkare med bibehållen god stämning i 
truppen.


J18 har haft ett enormt ”matchtryck” med mängder av matcher då vi behövt stödja J20 
som lidit av låga numerärer. 

Ett stort tack, dock, till U16 som, i sin tur, stöttat oss med spelare under det intensiva 
matchschemat.


Truppen har haft en bra dynamik och vi har haft en mycket god stämning. En bra 
värdemätare på hur väl vi betett oss är de positiva kommentarer vi fått från motståndarlag 
angående vår goda förmåga att representera JHC väl på bortamatcher.


Vi tackar nu alla våra spelare födda 2004 som lämnar oss för spel i JHC J20.


Ytterligare ett tack till Mats Nordin som har haft ett evigt pusslande med att se till att det 
finns spelare till varje match och samtidigt inte överbelasta dem. Tack också till Tero 
Tuomarila som har varit en klippa med en glimt i ögat som uppskattats av samtliga 
spelare.


Inför nästa säsong kvarstår målet att försöka lyfta laget till en högre serie och just nu 
pågår rekryteringen för att få ett lag som kan klara uppgiften.


https://www.eliteprospects.com/team/1359/jarfalla-hc-j18/2021-2022?tab=stats

