
Lagberättelse 1/5-2021-30/4 2022 Team 
14 JHC 
 

Ledarstaben 

Kassör 1 st- Christian Löfgren 

Huvudtränare 1 st- Tommy skyllkvist 

Tränare 8 st- Filip Thunell, Richard Hedman, Magnus Lindqvist, Kent Wallin, Jesper Lundgren, David 

Bergvall, Henrik Svallbring, Jan-Erik Rae 

Materialare 8 st- Stefan Larsson, Ida Dahlman, Alexander Kaufmann, Edson Öquist, Sargon Ghareeb, 

Hjalmar Haaland, Bo Larsson Gruber, Raul Rodas 

Lagledare 1 st- Sarah Rönnqvist Rodas 

 

Spelartrupp   

48 Deltagare varav 31 som tillhör Team 14, resterande är inlånade från hockeyskolan. Av dessa så är 

det ett antal barn som är födda innan 2014, uppskattningsvis 4-7 stycken. 

 

Aktiviteter under det gånga året 

Träningar 62 st 

Hockeyskoj på hemmaplan 5 

Hockeyskoj på bortaplan 3 

Hockeyskoj med fler än 2 föreningar: 4 varav en vi har arrangerat i Järfälla ishall. 

Andra aktiviteter: Fotografering, Avslutning på Ängsjö 2022 21 maj, Vi har haft hand om 

hockeyskolan under HT-21 samt VT-22. 

 

Summering av Säsongen 

Den har varit bra, många jämna och bra matcher och bra uppslutning på träningarna. Föräldrarna 

har följt vad vi satt ut för regler för omklädningsrum osv när vi var inne i pandemin. 

Hockeyskolan var rolig att ha hand om, många barn som har varit och provat på om detta var något 

för dem. 

Utmaningen i år har varit nivåerna på barnen, det har varit högt och lågt under hela säsongen. Det är 

förståeligt med tanke på att vi har varit det yngsta laget denna säsong och får därför hjälpa alla nya 

som kommer och vill prova på. 

 



Målsättningar för nästa Säsong  

Målsättningarna för kommande säsong är att höja nivån generellt över hela laget, vi kommer börja 

köra fys i samband med dom ispass som är 50 minuter. 

Tanken är att fokusera extra mycket på skridskoteknik i början av säsongen för att komma igång 

snabbt för att senare under säsongen gå över till dom mer tekniska detaljerna, här har vi legat på 

föräldrarna också att anmäla sig till campen för att få en kickstart med 10st ispass under denna 

vecka. 

Vi har fått mycket positivt feedback från föräldrarna denna säsong och vi försöker behålla samma 

upplägg, bemötande och driv till kommande säsong. 

 

Övrigt 

Istiderna har kommit lite sent. 

Önskar bättre leveranskedja i samband med cup, ej att man handlar på Ica. Behövs att man får alla 

produktlarm om man har köpt den batchen, detta får man inte som kund hos Ica men om man 

handlar hem allting till grillen från en leverantör så får man all den infon. 

Vi önskar att få all info, flera mail som har skickats ut där vi tyvärr blivit utelämnade ifrån. Som Cup 

redovisning, information inför inköp inför cup, hockeyhandsken. Detta har Team 13 varit så snälla 

och uppmärksammat och skickat vidare till oss.  

Tips inför nästa hockeyskola så bör alla väskor gås igenom så det är fulla utrustningar i alla väskor, vi 

hade lite panik första gången då det skulle vara genomgånget men det saknades någonting i alla 

väskor. Samt att skridskorna skulle kunna märkas upp med storlekar skulle uppskattas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


