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Summering  2021/22 – U12 
 

Säsongen inleddes för merparten av barnen i T10 med Kronwall Camp redan den 8:e augusti 
2021. 30 barn och 1 ledare från T10 deltog vilket får ses som ett tecken på att intresset för att 
gå på is var stort. 
 
Helgen efter det genomförde vi en säsongskickoff med övernattning i Rimbo. Även där var 
uppslutningen god med 33 barn och 11 ledare på plats. 
 
Under försäsongen tränade vi 3 pass per vecka var av ett pass med T09. Under säsongen har vi 
tränat 4-5 gånger i veckan beroende på seriespel i Stockholm Hockey Cup där vi deltagit med 5 
lag i 10 omgångar. Vidare har vi genomfört 1-2 fyspass i veckan i anslutning till isträning. Efter 
nyår ersattes ena fyspasset med teori för att förbereda laget för kommande helplansspel.   
 
Ett antal spelare i T10 har även fått prövat på helplanshockey i Stockholm Hockey Cup med T09.  
 
Innan, under och efter säsongen har laget har deltagit i en hel del cuper; Kronwall Cup vår och 
höst, Linden Cup, Trångsund Winter Classic U12, Linus Ölund Cup, Turbo Ice Hockey Challenge, 
Fontanacupen i Tyresö, U12 Lilla Resport Trophy.  
 
Vi avslutade säsongen med att hela laget åkte till Finland och deltog i Kisakallio icehockey 
tournament med två lag. Där det ena laget till slut stod som segrare och det andra knep en 
hedervärd fjärdeplats. 
 
Ett stort antal träningsmatcher, föräldrauppgifter vid A-lagsmatcher, två föräldramöten mm är 
andra saker värt att nämna att vi genomfört under säsongen. 
 

Uppföljning målsättning från verksamhetsplanen till U12-säsongen: 
 

Sportsliga mål:  
Sportsligt har T10 en målsättning att tillhöra toppen av Stockholmslaget, men även kunna 
erbjuda en breddverksamhet d.v.s. alla skall få spela på sin nivå. Under säsongen har vi lagt 
mindre vikt på zonspelmatcher och istället valt att fokusera på att förbereda laget för 
kommande helplans spel. De träningsmatcher som vi spelat på helplan samt de helplanscuper 
som vi deltagit i har gett oss ett bra kvitto på att både spel och resultat ligger i linje med vår 
målsättning.  
 
Skridskomässigt och spelmässigt ligger laget långt i utvecklingen, men skott är fortsatt en 
svaghet jämfört med andra lag som vi måste jobba mer på.  
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Inför kommande säsong kommer vi fortsätta att jobba mycket med fart/tempo, närkampsspel 
och taktik.  

 
Kunskapsmål:  
Förutom att vidareutveckla spel, skridskoåkning och teknik har ett stort fokus lagts på att 
förbereda laget inför kommande helplansspel där vi velat att alla spelare skall få en förståelse 
för hur hockey på helplan fungerar; regler, positioner, försvarszon, mittzon, anfallszon osv. 
Laget har tagit till sig av de teoripass som genomförts och visar på en stor förståelse ute på isen.  
 

Sociala mål:  
Socialt vill vi att alla spelare, ledare och föräldrar skall känna en stark lagkänsla för JHC och för 
T10. Vi lägger stor vikt på att alla skall vara justa mot varandra och behandlas på lika villkor. 
Avslutningen i Finland var årets höjdpunkt och bekräftade väldigt tydligt vilken bra grupp T10 är.  
 

Ekonomiska mål:  
Vi har byggt upp en lagkassa samt haft fem sponsorer under säsongen 2021/22. T10 har täckt 
alla sina omkostnader och planerade inköp för säsongen. Vi har dessutom överfört ett positivt 
kapital till nästa år. 
 
Under säsongen har vi investerat i och haft följande utgifter: 

- Cupavgifter 
- Delar av resan till Kisakallio 
- Kläder till ledarna 
- Betalat ungdomsdomare vid våra internmatcher 
- Taktiktavlor, sjukvårdsmateriel etc. 

 
Verksamheten:  
Vi är i dagsläget: 

• 37 barn, alla mer eller mindre regelbundet närvarande. 

• 3 barn har tillkommit under säsongen. 

• 3 barn har lämnat laget under säsongen; två valde att sluta och valde att byta förening.  

• Flickor: 0 st. och pojkar: 37 st.  
 
Ledarfunktionerna ser ut som följande: 
Lagledare  Andreas Ahlkvist – Jonas Bjuhr – Johan Dahleman 
Kassör    Karolina Fredlund 
Huvudtränare  Per Frylén - Mattias Kronwall 
Tränare Michael Ennab – Michael Sannemo – Tom Wallin – David Lundgren – 

Henrik Ullmark (MV Tränare) 
Fystränare Ture Toumivaara 
Huvudmaterialare Henrik Ullmark 
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Materialare Stefan Erlandsson – Bengan Othberg  
Sekretariat Andreas Ahlkvist – Johan Dahleman – Karolina Fredlund – Henrik & Eva 

Severin - Mathias Lindberg – Madeleine & Richard Rosenholtz – Jonas 
Winqvist – Michael Svärd. 

Rolbafunktion  Andreas Ahlkvist – Henrik Sandqvist - Jonas Winqvist -Vasyl Sylvar 
Kioskansvarig  Vakant 
Sponsoransvarig Vakant 
Hemsidan  Petra Rosander 
Cupgeneral   Jonas Bjuhr 
 

Träning:  
Från mitten av maj kommer barmarksträningen komma igång där vi målet är att erbjuda alla 
barn fyra tillfällen i veckan med olika teman. Barmarksträningen pågår fram till midsommar 
innan vi tar en välbehövlig paus under sommaren med individuell träning och samlas åter i Aug.  
 
Per Frylén – Huvudtränare      &    Andreas Ahlqvist - Lagledare 
 
 
_________________________    ________________________ 


