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Verksamhetsberättelse 2021/2022 
Järfälla HC U10 Team12 

 

En säsong som till en början och en bit in på vårsäsongen påverkades av pandemin vilket 

ledde till att vi hade restriktioner i vår verksamhet att förhålla oss till.  

Lyckligtvis lyftes dessa restriktioner och vi återigen välkomna publik på våra matcher och 

träningar. 

Vi har haft 5 lag som spelat i Stockholm hockeycup.    

 

Truppen 

I Skrivande stund är vi 37 spelare i rostern.  

I början av säsongen valde en spelare att byta förening till HKHC för att få möjligheten att 

spela i ett flicklag.  

En spelare har under säsongen även valt att sluta med hockey.  

 

Aktiviteter 

Under verksamhetsåret har vi haft totalt 163 aktiviteter varav 93 träningar.  

Som ovan nämnt har vi haft 5 lag anmälda i Stockholm hockeycup med matcher ungefär 

varannan helg.  

Under försäsongen anordnade vi JVAB Kronwall Cup med 15 lag under 2 dagar.  

Vårens JVAB Kronwall cup arrangerades med 20 deltagande lag under 2 dagar.  

Föräldragruppen ställde upp på ett otroligt bra sätt vid dessa cuper.  

Vi har även besökt Djurgårdens IF och spelat deras Jimmy Ölvestad-spelen.  

 

Aktiviteter som ej är inkluderade i ovan är deltagande på klubbens målvaktsträningar. 

 

Övriga aktiviteter som vi gjort tillsammans med laget under säsongen är att vi gick och 

tittade på en match mellan AIK-Kristianstad på hovet.  

 

Vi fick även möjligheten att spela knattematch på hovet under SHL-matchen mellan 

Djurgården-Luleå HF.  

 

Träningsupplägg och fokusområden 

Mycket fokus under säsongens träningar har legat på skridskoteknik och 

puckföringsövningar. Vi har även tränat mycket på s.k Angling.  

Fokus vid matcher har varit att använda oss av angling för att styra ut och få stopp på 

motståndare vid sargen.  

I övrigt har fokus legat på att hitta passningsficka och spela upp/ avlasta via denna samt att 

få samtliga att tävla och alltid göra sitt bästa.  

 

Målvaktsintresse och målvaktstränare 

I laget finns idag inga dedikerade målvakter. Några barn har ett stort intresse för målvaktsspel 

och står oftare än genomsnittet.  

Totalt har dock antalet intresserade av målvaktsspel minskat från föregående säsong.  



  2022-05-03 

Deltagande på föreningens målvaktsträningar har ej bidragit till att öka intresset för 

målvaktspel heller.  

Till denna säsong som varit har vi dock lyckats rekrytera en målvaktsledare som sköter 

administrationen kring målvakter.  
 

Ekonomi 

Försäljning och intäkter i samband med cuper har bidragit till en positiv utveckling av 

lagkassan.  

Utgifter i samband med bortacuper har fördelats solidariskt mellan deltagande spelare. 

 

Laget har bekostat ett träningstillfälle med FE hockey.  

 

Inga nya sponsorer har tillkommit under året. 

 

 Övrigt 

Upplevelsen är att laget är välmående och att det finns trivsel och glädje i gruppen 

Under träningarna har vi legat rätt stadigt runt ca 25-30 spelare med övervikt mot det 

senare. Få spelare har slutat och fram till detta skrivs har vi inte hört någon spelare som 

meddelat att de vill sluta till nästa säsong. Det har periodvis under säsongen varit brist på 

ledare i samband med träningar.  

Vi har haft 2 ledarmöten och 1 föräldramöte under verksamhetsåret och planerar att hålla 

ytterligare 1 föräldramöte i samband med att sommarträningens avslutning.  

 

 

  

Ledarstaben består av: 

 

Tränare Materialare/Rolba Lagledare 

Emil Stålknapp Erik Birgerson Rickard Jonsson 

Jimmy Björklund Henrik Svallbring  

Andrey Mikhalev (målvakt) Johan Hallberg  

Kai Kelloniemi Johan Odelstad  

Mattias Högström   

Pablo Cabala 

(Huvudtränare) 

  

Thomas Bucht   

Mattias Högström   

Tomas Eliasson   
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Laget har haft ett bra år där ledare och föräldragrupp har ställt upp och genomfört alla 

uppgifter på ett fint sätt. 

 

 

Lagledning Team 12 genom 

Rickard Jonsson Lagledare 

 


