
Verksamhetsberättelse U14, Team 08, säsongen 2021/2022 

När vi nu summerar säsongen som varit var vi 23st spelare i laget.  

Under säsongen har vi har tränat 3-4 ggr/vecka och vi har spelat med två lag i SHC. Vi spelade oss 

med ett lag till A-nivå och ett lag till B-nivå. Vi har under säsongen haft hjälp av spelare från JHC Team 

07 att få ihop tillräckligt med spelare för att kunna spela två lag i seriespel.  

Totalt har vi haft drygt 230st arrangerade aktiviteter med laget (isträningar, fysträningar osv) under 

säsongen. 

Vi deltog i flera cuper bland annat Uplandia Trophy cup där team 08n tog hem vinsten i B slutspel. 

 

Lagets ledarstab har under säsongen bestått av; 

Christian Åhlberg, huvudtränare 

Ian Gowland, målvaktstränare/hjälptränare 

Oskar Lundberg, hjälptränare 

Fredric Kastevik, hjälptränare 

Mathias Lindberg, hjälptränare 

Fredrik Persson, material 

Indir Pasic, material 

Henrik Severin, lagledare augusti - februari 

Viktor Zuber, lagledare augusti - januari 

Lotta Azzopardi, lagledare från mars 

Ylva Rudström, Kassör 

 

På eftersäsongen tränar laget 3 ggr/vecka tillsammans med team 07.  

Efter säsongen har laget tappat tre spelare som har valt att gå vidare till andra föreningar och tre 

spelare har anlänt till laget från andra föreningar. 

I maj startade försäsongen inför kommande säsong och laget tränar tillsammans med team 07 fyra 

gånger i veckan fram till midsommar. Därefter ska spelarna träna själva med personliga 

träningsprogram fram tills laget går på is i augusti.  

Målsättning för nästa säsong är att ha en jämna trupp med bra laganda med stor utveckling. Laget 

kommer att ha nya tränare: Mattias Grötting och Nicklas Thorin och lagledare Lotta Azzopardi. Laget 

välkomnar även flera nya spelare. Vi kommer att börja säsongen med en rivstart och åka till Farsta 

för cup redan i augusti. Under september månad kommer laget besöka både Furudal och Örebro för 

att delta i IFK Öre cup och länscupen. I november kommer laget åka till Göteborg för att spela GIF. 

Team 08 kommer att delta i DM och ha ett lag i serien med målsättning att vinna så mycket som 

möjligt och hamna i det högre spannet av serierna. 

 

 

Vänligen, 

Lagledningen 



 


