Team U10-D1 Verksamhetsberättelse säsong 2018/2019
Inledning
I det stora en mycket bra och positiv säsong. Sportsligt har både träningar och matcher
fungerat bra. Administrativa uppgifter kring laget har fortsatt haltat en del under säsong
men ska nu vara under kontroll för kommande säsong.
Innehåll
1. Vid säsongsstart var vi 26 spelare anmälda till truppen. Under säsong har 1 spelare
valt att sluta/uppehåll och 2 spelare har tillkommit. Vi är 27 spelare vid säsongsslut. I
övrigt anser vi att det är en grupp med barn som har bra sammanhållning där samtliga
har en viktig roll i laget.
2. Tränargruppen består vid säsongsstart utav 2 huvudtränare (David Gabrielson &
Björn Krohn), 2 materialförvaltare (Martin Jävert & Oscar Angervall), 3 assisterande
tränare (Daniel Tabod, Per Westerlund & Markus Hellsten), samt 2 lagledare (Elisabeth
Lundström & Johan Hedin), totalt 9 ledare i Team U10. Under säsong har en lagledare
(Johan Hedin) fallit bort. Vid säsongsavslut har vi följande tränargrupp:
Huvudtränare:

David Gabrielson, Björn Krohn, Marcus Hellsten

Assisterande tränare:

Daniel Tabod, Per Westerlund, Martin Jävert, Mikael Fureman

Materialansvar:

Oskar Angervall, Martin Jävert, (Magnus Larsson)

Fys ansvarig:

Magnus Larsson

Lagledare:

Elisabeth Lundström, Johan Hedlund

Kassör:

Daniel Tabod

Caféansvar:

Johan Agrell

Cupansvar:

Elinor Sunesson, Maria Steffensen, Vakant?, Vakant?

Sponsor/lagkassa:

Maria Steffensen, Magnus Rehnström

Verksamheten runtomkring laget har fungerat bra och vi har alltid haft minst 1 ledare på
plats vid respektive träningstillfälle under säsong (oftast 3-5 ledare). Under hela
säsongen har vi samkört våra träningar med D2, vilket vi tycker har fungerat så bra som
man kan förvänta sig med ca 55-65 barn på isen samtidigt! Det är oerhört positivt att vi
har så många barn som vill spela hockey, men oerhört svårt att lägga upp en träning
som ska motivera, stimulera och utveckla samtliga barn som befinner sig på vitt skilda
platser längs utvecklingskurvan.
Stort fokus har fortsatt lagts till skridskoåkning och övningar som barnen känner igen. Vi
har en grupp med barn som fortfarande består av en del nybörjare och några som ligger
väldigt långt fram på utvecklingskurvan. Men avstånden krymper internt i gruppen och
som lag hänger vi med bra i de matcher vi spelar.
Vi har en positiv attityd bland barnen på och runtomkring isen, något som vi ledare
arbetar aktivt med kontinuerligt under säsong.

Vid säsongsstart var lagkassans saldo 45 510kr. Intäkter till lagkassan har bestått utav
bingolottsförsäljning samt den egna cupen i mars. Vi har deltagit i ytterligare två cuper,
Bäckens Cup till vilka pengar från lagkassan har använts och Autohallen Cup där
föreningen stod för anmälningsavgiften pga. miss vid anmälan till GP Pucken.
Träningskläder till samtliga spelare samt en avslutningsaktivitet har finansierats med
hjälp av lagkassan.
Saldo säsongsstart

45 510kr

Inkomster

112 444kr (inkl. 10.000kr namnsponsor cup)

Utgifter

-101 204kr (inkl. -20.000kr till föreningen)

Saldo säsongsslut

56 750kr

3. Genomförd verksamhet:
- Antal isträningar

83st

- Antal fysträningar

4st (uppstart under eftersäsong)

- Antal matcher

15st exkl. cupspel

- Antal cuper

3st + GP Pucken gruppspel + GP Pucken C-slutspel

Medelnärvaron för isträningar är 62 %, en uppgång med 9 % från förra årets 53 %, (ej
medräknat de två spelare som började mitt under säsong).
Medelnärvaron för match är 83 %, en uppgång med 16 % från förra årets 67 %.
Medelnärvaron för samtliga aktiviteter under säsong är 65,88 %.
Fortsatt så att medelnärvaron är högre för matchspel än träning, något vi hellre hade
sett vore tvärtom!
Vänliga hälsningar,
David Gabrielson, Team U10-D1

