
Lagberättelse för JHC Team 07 säsongen 21/22 

Ledarstaben 

Team 07 ledarorganisation har bestått av följande: 

Mattias Grötting  Huvudtränare 

Niklas Thorin  Assisterande tränare 

Christian Granath  Assisterande tränare 

Lars Holmström  Assisterande tränare 

Karl Gunnarsson  Assisterande tränare 

Richard Rosenholtz Lagledare 

Linda Thorén Lagledare 

Henrik Andersson Lagledare 

Jonny Lindfors Lagledare 

Linus Olsson  Materialförvaltare 

Andreas Ahlkvist Materialförvaltare 

Jörgen Gustafsson  Kassör 

  

Spelartruppen 

Inför säsongen 21/22 slutade två utespelare och en målvakt. Under säsongsinledningen 

flyttades även en spelare upp till U16-truppen varvid Team 07 kärntrupp under året har bestått 

av tjugotvå utespelare och två målvakter. 

Truppens förmågemässiga bredd har även under denna säsong kvarstått och tyvärr inte 

minskat. Generellt har den förmågemässigt övre delen av truppen fortsatt utvecklas genom att 

spelare i U16 truppen deltagit i matchspel och träningar och därmed dragit upp tempo och 

svårighetsgrad. Den förmågemässigt nedre delen av truppen har också utvecklats under året, 

men tyvärr inte i den omfattning att förmågegapet inom laget minskat. 

Aktiviteter/Träningar/Matcher 

Under säsongen 21/22 har T-07 haft två lag i seriespel, ett lag i serie A och ett lag som 

direktanmäldes till serie C. Detta har inneburit att laget genomfört 3-4 träningar samt i snitt 1-

2 matcher per vecka under ordinarie säsong. Då Covid än en gång påverkade säsongens 

genomförande i anslutning till december-januari flyttades ett antal matcher vilket skapade ett 

mycket komprimerat spelschema i slutet av säsongen.  

Under inledningen av säsongen genomfördes ett antal träningsmatcher, deltagande i 

Länscupen i Örebro, Cup i Älta samt DM-spel. Inför DM spel samt GIF cup sattes ett -07 lag 

bestående av föreningens förmågemässigt främsta spelare varvid ungefär hälften av dessa 

varit del av Team 07 kärntrupp. Nämnda -07 lag kvalificerade sig för DM slutspel slutade på 

en andraplacering. Laget deltog även i GIF Cup i Göteborg och segrade i denna. 

Förutom GIF Cup har laget även under eftersäsongen deltagit i Stora COOP Cup i Enköping 

samt anordnat Kronwall Cup hemma.  

 



Summering av säsongen 

Seriespelet i serie A innebar en placering i nedre halvan av gruppen, dock kunde laget 

beroende på tillgängliga spelare ur U16 truppen, hävda sig mycket väl även mot de bästa 

lagen i serien. Seriespelet i serie C slutade med en sistaplats där vi förmågemässigt inte 

kunnat hävda oss mot andra lag och ändå erbjuda speltid för samtliga spelare. 

Länscupen i Örebro var en bra uppstart på säsongen och bidrog till sammanhållningen och 

god stämning i laget.  

För de spelare som deltog i DM och GIF-cup var dessa matcher säsongens höjdpunkt då de 

fick utmanas i högt tempo mot hårt motstånd och visa att de kunnat prestera även på den 

nivån även om de tydligt burits fram av de spelare som ingått i U16 truppen. 

Ambitionen att spela med två lag i olika serier och flytta spelare mellan U16 U15 och U14 

lyckades endast delvis till huvudsak beroende på att matcher i de fyra olika serierna i mycket 

stor omfattning krockade. 

Sammanfattningsvis har säsongen varit en bra säsong med ett utökat samarbete mellan lagen i 

föreningen och glada ungdomar som har fortsatt att utvecklas. Implementeringen av 

hemmaplansmodellen fortskrider och är mycket välkommen. 

Målsättning för gångna, samt nästkommande, säsong 

Målsättningen för den gångna säsongen var att vinna/ placera oss i topp i serierna A och C. 

Därtill var målsättningen att gå till DM slutspel och tävla om segern, vilket uppnåddes. 

Målsättningen för GIF-cup var mer ödmjuk och överträffades genom att vi slutade som 

segrare, något vi är mycket stolta över. 

Vidare var en målsättning att minska förmågeglappet i truppen samt att tydligare öka 

rörligheten för träning och matchspel i de omgivande ålderskullarna – spela uppåt och nedåt 

för att matcha spelarnas förmåga. Båda dessa målsättningar har tyvärr endast delvis uppnåtts. 

Enstaka individer har gjort stora utvecklingssteg, men laget som kollektiv har inte blivit mer 

förmågemässigt homogent. Möjligheterna att spela uppåt (på träning) har i princip varit 

obefintliga beroende på U16 truppens storlek samtidigt som möjligheterna att spela nedåt har 

utvecklats positivt. 

Målsättningen för kommande säsong är att med en U16 trupp anmäla ett lag för seriespel och 

beroende på resultat i hybridserien placera oss lågt/mitten i A eller toppen av B. För de 

spelare i Team 07 som förmågemässigt inte tar en plats i U16 truppen är målsättningen att 

dessa ska kunna fortsätta utvecklas med matchspel i U15 eller möjligen matchspel på 

rekreationsnivå.  

Övrigt 

 


