
 

 

Verksamhetsberättelse U11, Team 11, säsongen 2021/2022 

När vi nu summerar säsongen som varit var vi 33st killar och 1st tjej i truppen. 1 av dessa barn 

kommer att ta klivet upp till Team10 nästa säsong då det är hans åldersgrupp och sedan har vi tappat 

ett barn till annan sport så i nuläget är vi 31st killar och 1st tjej. 

Under säsongen har vi har tränat 3-4 ggr/vecka och vi har spelat med fem stycken lag i SHC. 

Totalt har vi haft drygt 230st (160 året innan) arrangerade aktiviteter med laget (isträningar, 

fysträningar osv) under säsongen. 

På försäsongen arrangerade vi Kronwall Cup hemma i Järfälla ishall och den blev både lyckad och 

uppskattad. Trots en del restriktioner under säsongen pga Covid-19 så har vi lyckats åka iväg på ett 

par cuper, Nyköping, Boo, Tibro, Eskilstuna, Sundbyberg och Väsby samt att vi anordnade Kronwall 

Cup även på våren vilket blev mycket uppskattat. 

Vi ser en tydlig trend att dom yngre lagen i JHC ofta är väldigt ”startsnabba” och har en klar fördel 

första 1-2 åren för att sedan tappa mark till andra klubbar vilket ofta inte beror på kvalitén på 

träningar utan kvantitet när det kommer till timmar på is. Det här är någonting som vi kommer att 

titta på tills nästa säsong för att undvika att tappa mark gentemot andra klubbar. 

Då regelverket under säsongen 22/23 (för U12) kommer att tillåta tacklingar så har vi tränat en del på 

detta sedan årsskifte på våra ispass för att proaktivt  försöka undvika skador och felaktigt beteende 

under kommande säsong. 

Mycket fokus har lagts på skridskoteknik, spelförståelse och kamp/tävling under våra träningar men 

även god kamratskap. Vi har även sett till att våra målvakter får 15-20 minuter tillsammans med våra 

målvaktstränare i början av dom flesta ispass för att gå igenom målvaktsgrunder vilket vi har sett som 

en stor fördel och hjälpt till att utveckla våra målvakter. 

 

Lagets ledarstab har under säsongen bestått av; 

Anders Skyllkvist och Per Englund, huvudtränare 

Jonas Frid, målvaktstränare/hjälptränare 

Tony Granda, hjälptränare 

Rasmus Magnusson, hjälptränare 

Mattias Park, hjälptränare 

David Ullmark, hjälptränare 

Joakim Hagernäs, hjälptränare 

Jimmy Modigh, material 

Mattias Hellenius, material 



Christoffer Hasselrot, material 

Peter Sjöqvist, material 

Stefan Jacob, material + rolba 

Maksym Chornyy, material + rolba  

Marie Randefalk, lagledare 

Elin Modigh, ekonomi 

 

På eftersäsongen tränar laget fyra ggr/vecka. Vi kör två stycken pass där vi fokuserar på 

styrka/explosivitet och ett för teknik/koordination, det sista passet är innebandy i Fjällenskolan. 

Detta fortsätter vi med fram till Midsommar (förutom innebandyn då skolan stänger sista maj där vi 

ersätter innebandyn med ispass i Rimbo). Vi har även för avsikt att arrangera en sommaravslutning 

för laget innan vi tar sommaruppehåll. Anledningen till att vi kör fyra pass på eftersäsongen är för att 

så många som möjligt i alla fall ska ha möjlighet att vara med på något pass och träffa kompisarna 

trots att man utövar annan aktivitet på våren. 

Vi har haft en god stämning i laget under säsongen och vi kommer att jobba vidare med att premiera 

”rätt beteende” och vice versa för att bibehålla stämningen även framåt. Vi behöver fortsatt bredda 

föräldraåtagandena på flera håll precis som förra säsongen, då det är få som gör väldigt mycket. I en 

relativt stor trupp behöver vi sprida gracerna mera för att klara av kommande arrangemang. 

Vi ser ljust på kommande säsong där vi planerar en uppstartshelg i början av September med 

övernattning för att skapa en bra lagkänsla inför kommande säsong. Vi ser fram emot en 

förhoppningsvis lång säsong med många träningar och övriga tillhörande lagaktiviteter! 

 

Vänligen, 

Lagledningen,  

gm. Marie Randefalk, lagledare 

 


