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Säsongen 2021-22 blev lagets chans att äntligen börja med “riktig hockey” efter att förbundet 

skjutit upp seriespel på helplan från U11 till U12 och U12-säsongen sedan inte blev av pga 

pandemin. 

Många i Team 09 började med att delta i Kronwall Camp och säsongens första träningsmatch 

spelades redan 14:e augusti. Försäsongen fortsatte med träningar, vår egen Kronwall Cup, 

Farsta Hockey Games samt ytterligare träningsmatcher. 

Säsongen var även lagets första erfarenhet med förbundets “hybrid-serie” där lagen delas upp i 

olika grupper oavsett nivån för att sedan, efter ett antal matcher, delas upp igen enligt hur 

tabellen såg ut då. Även om det är resultat som ska avgöra var man hamnar, var klubben tydlig 

med att de ville att Team 09 skulle tävla i seriespel med 2 lag, 1 lag i “svår” serien samt 1 lag i 

“medel” efter att första delen av hybrid-serien spelades klart i november.  

Det var ett antal personer i lagledningen som kände att den nivån kanske inte passade lagets 

utveckling, att det kanske hellre skulle vara bättre med ett lag i medel och det andra i lätt. Med 

stöd från Team 10 lyckades Lag Röd sluta på 3:e plats i sin grupp med 4 vinster i 6 matcher. 

Lag Vit slutade 4 med 2 vinster och 1 oavgjort efter 6 matcher vilket därmed gjorde det klart att 

ett lag skulle spela i Grupp A (svår) och ett lag skulle spela i Grupp B (medel) för resten av 

säsongen. 

Lag Röd började säsongen med en spännande 5-4 seger mot Sollentuna i Grupp A, vilket dock 

blev Lag Röds enda seger under hela säsongen. En hel del matcher var jämna men det fanns 

även en hel del stora tunga förluster. Säsongens sista 4 matcher gjorde Lag Röd 3 mål medan 

motståndare gjorde 43. Även om resultatet inte blev som man hade hoppats så var stöd från 

Team 10 avgörande för att Lag Röd skulle ha en chans, av lagets 31 gjorde mål så gjorde Team 

09:s egna spelare endast 8. 

Även om Lag Vit lyckades med 2 vinster i Grupp B (medel) började säsongen tufft med en rad 

dubbelsiffriga förluster. Första segern kom först i januari,tack vare 4 mål från inlån från Team 10. 

Efter ytterligare ett par jämna matcher fick Lag Vit uppleva en förödande 1-30 förlust mot 

Viggbyholm. Säsongen avslutade sedan med ytterligare 4 förluster, total 5-37 i målskillnad. 

De upprepade stora förluster skapade oro bland föräldrarna även om spelarna själva verkade 

kunde återhämta sig ganska snabbt och bli lika taggade för nästa träning eller match. Det blev 

dock en hel del diskussioner bland föräldrar och ledarna kring hur man skulle tolka/agera 

resultaten samt vad klubbens ansvar var att ta tag i det. 

Konsensus var att lagen hamnade i fel nivå och det skapade förutsättningar som gjorde att 

matchspel blev inte lika utvecklande som man hade hoppats. Å andra sidan så har killarnas 

mental styrka tränats väldigt mycket och det känns som de har kommit närmare varandra under 

denna tuffa säsongen. 

Det finns även en hel del spelare som har tagit stora kliv: Teknik, spelförståelse och mognad. 
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Alla är medvetna att klubbens hemmaplans modell samt blockträningens upplägg kommer att 

innebära förändringar i ledarstaben som laget själv. Men lagets kärna är intakt och starkare än 

någonsin, något som man fick se i en rad aktiviteter efter seriespelet var slut.  

Finlandsresa, cuper, Rimbo och hög närvaro på off-season tyder på att nästa säsong kommer bli 

spännande och utvecklande för laget som då har en ny huvudtränare och en hel del lärdom och 

erfarenhet från säsongen 2021-22 att bygga på. 

Ett av de absolut viktigaste målet och ledstjärna i verksamheten är att barnen ska må bra i den. I 

det stora hela tycker vi absolut ha lyckats med det och hoppas många spelare även fortsätter 

nästa säsong. Vi har under säsongen haft några mindre skador i form av benbrott (arm, tumme) 

och ett par lättare hjärnskakningar. 

 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U13-säsongen 
 

Sportsliga mål:  

Att förstå grunderna hur helplanshockey fungerar 
Vi har övat ganska mycket på föreningens spelmodell och det börjar synas i spelet.  
Vi tror dock vi skulle kunnat komma längre om vi kunnat träna mer nivåanpassat och med mer 
kontinuitet i femmorna. Närvaron har varit relativt bra men vi har inte kunnat hålla ihop en första 
femma, andra femma osv. i syfte att kunna ha utvecklande träningspass med rätt nivå, att rätt 
barn tävlar med/mot varandra under en längre tid.  
Att kunna träna ihop så som vi matchar lagen tror vi kommer lyfta spelet än mer.  
 
Att fortsätta vara skridskostarka men även utveckla spelförståelsen mera 
Vi tycker det finns en del att förbättra gällande skridskoåkningen och under senare del av 
säsongen hade vi hjälp av Ludde Stenberg från JRM att fokusera lite mer på den.  
Vi hoppas det är möjligt att fortsätta det samarbetet under nästa säsong.  
Men ett något större fokus på skridskoåkningen bör ske under säsongen 22/23 är vår bild.  
 
Grunder i fysiskt spel 
Vi har tränat en del på det fysiska spelet och detta börjar ge resultat i spelet, barnen börjar vänja 
sig med att kampmomentet ingår i spelet ishockey.  
 
 
Att bygga en positiv vinnarkultur och tävlingsanda 
Vi har kontinuerligt pratat om vikten av att tävla i varje situation, både på match som träning.  
Både för sin egen utvecklings skull men också för sin lagkamrats utveckling.  
Det tycker vi ha blivit något bättre men vi har under en längre tid sett att tävlingsfokuset inte är 
på topp under träningspassen så där finns förbättringspotential! 
Säsongens seriespel hjälpte väl inte till med att höja tävlingsandan men slutet av issäsongen 
blev bra och vi tycker oss se lite mer motiverade och träningssugna barn på barmarken! 
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Kunskapsmål:  

Att lära sig ta eget ansvar för sin utrustning före och efter träning 
Detta har fungerat bra under säsongen  
 
Att fortsätta lära sig om dom goda vanorna 
Detta är något vi försöker tala om kontinuerligt i allt vi gör. 
 
 
Att agera som en grupp på och bredvid isen där alla hjälper varandra 
Sammanhållningen är mycket bra i gruppen, nästa steg är att barnen lär sig att tävla och hjälpa 
varandra att bli bättre, detta börjar vi se komma lite grann.  
 
 

Sociala mål:  

Att skapa en stark lagkänsla för JHC och för Team 09 
Gruppen T09 är idag homogen och alla agerar som ett kompisgäng. 
 
Stolthet över klubbmärket och sporten 
Vi pratar en del med barnen om hur duktiga och stolta dom ska vara över att få representera ett 

lag och faktiskt lägga ner så mycket fritid för att utföra en så pass ”svår” idrott som ishockey trots 

allt är. Och vår uppfattning är att dom känner stolthet för det dom gör.  

 

Att alla ska vara bra kamrater 
Detta pratar vi återkommande om med barnen och det tycker vi att dom är.  
Visst har det förekommit konflikter mellan barnen, men inget som inte kunnat lösts och överlag 
är stämningen och kamratandan god.  
 
Ekonomiska mål:  

Bygga grunden för en lagkassa 
Vi har för närvarande 178 000:- i lagkassan. Intäkterna kommer från egna arrangerade cuper, 
samt från lagsponsorer. Under denna säsong lyckades vi även ordna en mindre gemensam 
försäljningar av chokladkakor vilket gett ett gott tillskott i lagkassan.  
 
 
 
Verksamheten:  

Antal medlemmar U13 
Vi har i nuläget 27 barn  
23 barn födda 2009 
2 barn födda 2010 
2 barn född  2008 
Av dessa barn är två fasta målvakter. Från att ha varit ca 7-8 som rullat på MV rollen blev det en 
ordentlig förändring till denna säsong. Det har också varit en ambition från tidigare år och att 
följa riktlinjerna från hockeyförbundet att inte specialisera sig som målvakt för tidigt utan att flera 
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provar detta. Laget har behövt låna in målvakter till många matcher under året för att klara 
seriespelet med två lag och en del träningar har laget fått klara sig utan målvakt pga sjukdom. 
Målvaktsträningarna har inte fungerat lika bra säsongen 2021-2022 som tidigare år. Det har varit 
betydligt färre pass, inkallning med kort varsel och inte fasta tider som tidigare år. Vi hoppas det 
blir bättre till nästa säsong 2022-2023 även om det är ont om istider i Järfälla. 
 
 
Att ha en ledarstab av 09-föräldrar 
Vi har 4 st tränare med BU 1 utbildning 
Vi har 1 st tränare med grundutbildning 
Vi har 2 st tränare utan grundutbildning 
Vi har 1 st ansvarig fystränare 
Vi har 1 st materialare/målvaktsansvarig 
Vi har 4 st rolbaförare 
Vi har 1 kioskansvarig 
Vi har 1 kassör 
Vi har 1 lagsponsoransvarig 
Vi har 2 lagledare 
Vi har 1 eventansvarig 

 

 

Datum: 20210701 - 20210515  

Träning:  

Vi utförde 117 st ordinarie träningar under säsongen med en genomsnitt närvaro kring 15 
spelare/träning. 
 

● 20% Skridskoteknik 
● 25% Spelförståelse 

● 10% Kamp/ tävling  
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● 15% Spel 
● 30% Individuella färdigheter 

 
 
17 spelare från T09 deltog i Kronwall Camp augusti 2021 
 
Under maj/juni 2022 har vi 23 st inplanerade “off ice” pass med fokus på rörlighet, styrka samt 

lite spel.  

 

Seriespel:  

Laget hade 2 lag i U13 seriespel under säsongen 2021-22.  
 
Lag vit började i säsongen i U13 Grupp 1 (2V, 1O, 3F; -15 målskillnad). Därefter blev det U13 
Grupp B Nord (2V, 1O, 11F; -116 målskillnad) 
 
Lag röd började i säsongen i U13 Grupp 1 (4V, 0O, 2F; +28 målskillnad). Därefter blev det U13 
Grupp A Nord (1V, 1O, 14F; -74 målskillnad) 
 

Cuper/övriga aktiviteter:  

Team 09 ordnade 2 st 2-dagars Kronwall Cup i sept 2021 samt maj 2022. Vi deltog med 2 lag av 
8 totalt i både cuper. 
 
Laget deltog också i  externa cuper:  Farsta Hockey Games (sept 2021); Best in West (nov 
2021); Sumpan Cup (mars 2022); Mälarö Hockey Games (apr 2022); Älta Tigers Cup (apr 
2022). 
 
Under april åkte Team 09 till Kisakallio i Finland, en mycket uppskattad upplevelse som främjade 
lagandan och sammanhållning väsentligt.  
 
Laget åkte även till Rimbo 2 gånger, en gång i augusti 2021 och en gång i maj 2022 för 
träningsläger.  
 
Merparten av laget var med och tittade tillsammans på Tre Kronor i Beijer Hockey Games i maj 
2022. 


