VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Lag: TB Västerås P99/00
Säsong: 2008/2009

Statistik
13 stycken födda 1999 och 11 stycken födda 2000 har deltagit kontinuerligt i träning och matcher
under säsongen. Två av dessa var flickor.
Under perioden 16 augusti till 14 mars genomfördes 42 träningar.
Totalt antal tillfällen som vi träffats är 62 stycken.
Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse
Inför säsongen var förhoppningen att vi skulle ha 20 st aktiva spelare födda 1999. Detta har inte
uppnåtts under säsongen men vi har tilltro till att öka antalet spelare under nästkommande säsong.
En målsättning var att ”alla barn, ledare och föräldrar skall känna sig välkomna och ha roligt”. Den
målsättningen anser vi att laget tillsammans med ledare och engagerade föräldrar klarat av. Det
framkom inte minst vid lagets avslutning där killarna och tjejerna själva fick ”redogöra” för vad
man tyckte om säsongen man genomfört.
Spelarna skulle under året var för sig förbättra sin skridskoåkning och sin bandykunskap. Likaså
skulle vi individuellt och i laget ha lärt oss bandyns regelverk. Som ledare känns detta som den,
kanske, mest stimulerande och energiskapande delen av bandyn i unga år. Genom träning fr o m
augusti så kan vi konstatera att ALLA som deltagit kontinuerligt i träning och matcher har förbättrat
sin kunskap skridskomässigt, teknik klubba och boll samt regelkunskap. I vissa faser har vi som
ledare kunnat ”se skillnad” från den ena veckan till den andra. Det gör bandyn rolig!!

Laget skulle sätta upp gemensamma normer, regelverk som alla skulle efterleva. Till stor del själva,
med viss handledning av ledarna, tog laget fram regler och normer för hur vi uppträder mot
varandra och mot andra. Killarna och tjejerna har under året skött sig bra på ett sportmannamässigt
och socialt sätt.
Försäsong
Vi började vår säsong innan skolstart med TB´s sommarbandyläger. Det var tretton spelare som
deltog varav en ny lagmedlem. Detta visade sig ge ”blodad tand” och riktig ”bandyhunger” inför
den stundande vintern.
Under augusti till oktober genomförde vi sju is pass. Dessutom passade vi på att ha två
träningsdagar under perioden.
Den första var ute på Björnön där vi tränade teknik, skridskohopp och ”lungor”. Som belöning
grillade föräldrarna korv efter avslutad träningsrunda upp till Björnöbackens topp.
Andra aktiviteten var en dag på Rocklundaområdet. Isträning, taktik och ”barmarksträning” var
utbildningen för dagen.
Vi träningsmatchade som vanligt mot VSK P99 innan seriestart.
Träning
Vi har tränat två gånger i veckan. På torsdagar ute på Hakonplan (utan regn någon gång) samt
inomhus tillsammans med bandyskolan på lördagar. Träningsnärvaron har varit god.
P99 och 00 har tränat tillsammans hela säsongen.
Matcher/Seriespel
Vi spelade sju seriespels-/poolspelsomgångar om totalt 14 matcher med P99-laget.

Vi har deltagit i P10 mitt västra seriespel för 7-manna lag och har gjort bra resultat mot alla lag. Vi
förlorade endast två matcher i serien. Den ena mot en VSK-kombination och den andra mot Boltic,
seriesegrarna.
Att notera är att vi förlorade första matchen för säsongen mot Boltic med 12-0 för att i den andra
sista matchen spela oavgjort.

Det har varit en fantastisk utveckling vad beträffar teknik och inställning. Vi har haft ett bra
försvarsspel där alla jobbat för varandra med ett snitt på 0,85 insläppta mål per match (bortsett från
Bolticmatchen).
Cupspel
Som en trevlig avslutning på säsongen, både sportsligt och socialt, deltog vi i mars i Djulöbadet
Camping Cup i Katrineholm för U11-lag.
Facit en förlust (mot cupvinnarna), en vinst, samt två oavgjorda matcher.
Övrigt
Vi har under säsongen haft två föräldramöten där vi förankrat inriktningen för laget och vad vi skall
göra under säsongen. Vi har försökt att involvera fler föräldrar i lagets organisation främst på -00
sidan. Ledarna för -99 har under hela året dubblerat med -99 och -00.
Stora delar av P99-00 deltog vid föreningens seminariekväll på Håkanstorpsskolan där bl a BRIS
föreläste.
Laget har under säsongen fått prova på att vara bollkallar under a-lagets hemmamatcher. Något de
skött med bravur med handledning av ”mentorer” från de äldre lagen. Ett uppskattat inslag bland
spelarna.
Vi har haft ledare som deltagit i följande ledarutbildningar: ”Bandy för barn”, ”Plattformen”,
”Idrottsskador” samt matchsekreterarutbildning.
Vi avslutade vår säsong i slutet på mars med en gemensam kväll på Arosfortet med lekar och pizza.
Alla i laget var med. En fin avslutning.
Vi ser fram emot nästa säsong med tillförsikt och längtar redan till sommarbandylägret!!
P-00
Matcher
Har inte deltagit i organiserat poolspel under säsongen då för få lag anslöt sig till poolspel.
Vi har istället deltagit i tre träningspoolspel, ett i Köping samt två i Västerås med goda resultat.
Utöver detta har vi genomfört träningsmatcher mot VSK -00. I stort sett alla spelarna i -00 har
deltagit i -99 laget och spelat seriespel.
Cupspel
P00-laget, ”förstärkta” av några 01-or, deltog i sin åldersklass i Djulöbadets Camping Cup i
Katrineholm. Laget var där ”en hårsmån” från att ta sig till slutspelet. En bra prestation både speloch resultatmässigt då detta var de första ”riktiga” matcherna som denna ålderskull spelade.

