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Antal Spelare 
Till höstens första träning hade vi 34 spelare i kallelsen, till sista ispasset hade vi 31. Då är dessutom 

någon lite överårig och ska bara passera via team 13 så truppen har minskat något. 

Ledarorganisation 
I Team13 håller vi oss med ett ganska stort antal ledare. Vi har två huvudtränare, Edvin Frylén och 

Håkan Selvander. Dessutom har vi tre lagledare, en kassör, en handfull materialare och ett antal 

hjälptränare. På temat föräldraengagemang har ungefär hälften av barnen minst en förälder i 

ledarkretsen. 

Träningar 
Vi har under säsongen genomfört 90 träningar på is av varierande längd. Sedan isen smältes ned har 

vi fortsatt med barmarksträningar två gånger i veckan, nu med input från friskis och svettis för att få 

bra övningar.  Fokus på träningarna har varit skridskoteknik, klubbteknik, passningar och en del 

kampmoment. Men främst att barnen ska ha roligt. 

Matcher 
Team 13 har haft fem lag anmälda till Stockholm hockey cup, och under säsongen har de tillsammans 

genomfört 60 poolspel, vilket är drygt 180 matcher. Dessutom har vi deltagit i några hockeyskoj med 

andra föreningar. 

Turneringar 
Team13 arrangerade en tvådagars Kronwall cup under hösten, och under våren fick vi möjlighet att 

köra en endagars. På vårens cup hade vi 32 deltagande lag och fick bra respons från de gästande 

lagen. Förutom intäkter till förening och lagkassa resulterade dagen även i att vi blev inbjudna när 

Brinken ordnade en cup lite senare. 

Lagets ekonomi 
De två hemma-cuperna har gett ett bra tillskott i lagkassan. Denna säsong har vi även haft tre 

sponsorer som möjliggjorde att alla killar i laget kunde få överdelen av klubboverallen utan 

kostnad. På utgiftssidan har vi mest haft inköp, såsom portabel slipmaskin och annat 

träningsmaterial, men vi har även bjudit våra killar på en del skoj i form av hockeymatch på Globen 

och två pizzaluncher. Lagkassan har för närvarande 61261,94 kronor. Vår ekonomi är stabil och vi 

planerar för försäljning under hösten för att stärka lagkassan ytterligare. 

Föräldraengagemang 
Vi har bra föräldraengagemang på de flesta håll, vilket till exempel märks på mängden föräldrar som 

vill vara med och hjälpa till att leda laget. Bemanning på cuperna har inte varit några problem, 



däremot tar det väl emot lite när man ska hitta frivilliga till att bemanna A-lagsmatcher. Årets bästa 

händelse med föräldrarna var vår succéartade Mammamatch där över 20 mammor drog på sig 

skridskorna och med varierande framgång antog utmaningen att möta våra fantastiska små lirare.  

Planering inför kommande år. 
Vi ska till att börja med, hoppas vi, genomföra vår hemmacup. Vi hoppas också på att kunna använda 

lagkassan till att åka på någon cup hos en annan klubb under försäsongen och att få till några 

hockeskoj att värma upp med innan pool-spelet drar igång. Till poolspelet kommer vi att ha fem lag 

anmälda. 

Vi kommer att fortsätta med barmarksträning en bit in på sommaren, sen tar vi lite uppehåll och drar 

igång igen så fort isen lägger sig i Järfällahallen. 

 


