Verksamhetsberättelse U9 – 2010:or

Vi har sammanfattningsvis haft ett bra första år som lag. De första och kanske de
största utmaningarna har varit att behålla spelare samt bygga ett lag med en bra
laganda – dessa utmaningar har inte helt varit skilda spörsmål då vi
uppmärksammade tidigt att varför spelare slutade berodde främst på att inga
kompisar från samma skola eller att spelare inte kände någon laganda och kände sig
utanför. Vi har på olika sätt arbetat med dessa utmaningar – främst genom att
försöka skapa en god laganda där alla spelare har känt sig en del av laget U9 samt
sedda av såväl varandra som tränare och ledare vid varje tillfälle, enkla saker som att
alla hälsar på varandra, säger du kan sitta här bredvid mig i omklädningsrummet etc.
Enkla men oh så viktiga saker för att alla skall ha en god känsla i magen när de
entrar ishallen. Vi har försökt sätta en värdegrund vad är ok och vad är inte ok och
när ett oönskat beteende från spelare så har vi tagit tag i detta och för såväl
”förövare” som lag pratat om detta och vid några tillfällen även delat ut repressalier –
repressalier som tidigare kommunicerats med alla så att alla berörda har vetat om att
gör jag så här så kommer detta bli påföljden. Vi har givetvis aldrig hängt ut någon
inför de andra spelarna utan tagit detta diskret med berörda. Vidare valde vi att
använda en del av sponsorpengarna till att subventionera lagkläder till alla spelare då
detta bidrar till en ökad laganda samt tillhörighet att bära lika kläder. Mer uppskattat
än vi kunde tro.
Vi har under säsongen fått möjlighet att ställa upp med ett lag (12 spelare) i en annan
serie än vår egen, då vi stöttat upp med ett lag till GIK då deras trupp endast bestått
av ett lag. Mycket värdefull och enbart positiv erfarenhet för spelare som tränare.
Vi har haft överlag en mycket god sammanhållning mellan såväl spelare, ledare som
föräldrar under säsongen och av signalerna att tolka så ser alla fram emot en ny
säsong och är lite sorgsna över att denna är över.
Vi avslutade säsongen med att springa lilla Göteborgsvarvet vilket var en mycket
uppskattad aktivitet av såväl spelare som föräldrar. Vi planerar att under sommaren
vid två tillfällen ses och spela landhockey sen kickar vi i gång nästa säsong med en
cup samt fortsatt värdegrundsarbete.
Vidare.

1. Spelartruppen (Antal vid säsongsstart, slutat, börjat, antal vid
säsongsslut)
- Antal vid säsongstart – 33 st
- Antal slutat – 5 st
- Antal börjat – 3 st
- Antal vid säsongslut – 31 st

2. Tränargruppen har bestått av
- Jacob Rosander – huvudtränare
- Johan Flykt Rosén, Jonas Stenberg, Claes Bjuhrberger, Daniel
Carlberg, Daniel Tabod och Peter Falkengren – tränare
- Anders Hallgren – målvaktstränare
- Niclas Wiking och Anders Vilg – materialare
- Johan Näslund – cupansvarig
3. Redovisning av lagkassan;
- Se i detalj:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FmrqA4n2fcbOSkLiiZYiqoCFExLextkIufDURNrD9w/edit#gid=0

Saldo säsongstart 0 kr – saldo säsongsavslut ca 54 000 kr, intäkter
främst från egen cup, utgifter främst deltagaravgifter cuper samt
subvention kläder till spelarna – overall samt överdrag jacka och byxor
med spelarnummer samt sponsorloggor.
3. En statistikdel med följande uppgifter:
- Antal isträningar, 82 st
- Antal fysträningar, 0 st
- Antal matcher, 13 st (varav 6 st endast halva truppen).
- Antal cuper, 2 st (varav en egen).

Hälsningar Sofia Rosén

