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EN	  SÄSONG	  SOM	  GAV	  MERSMAK	  
	  
Vilken	  fantastisk	  säsong!	  Växjö	  Lakers	  nådde	  första	  slutspelet	  någonsin.	  Det	  blev	  en	  
spännande	  resa	  och	  hela	  Växjö	  andades	  slutspelshockey.	  Vi	  ville	  verkligen	  att	  det	  skulle	  
synas	  att	  Växjö	  är	  en	  slutspelsstad	  –	  och	  det	  syntes	  med	  flaggor,	  banderoller	  och	  genom	  
en	  kokande	  VIDA	  Arena.	  	  
	  
Men	  det	  gångna	  året	  handlar	  inte	  bara	  om	  slutspelsresan.	  Det	  handlar	  också	  om	  
upplevelsen	  i	  VIDA	  Arena	  som	  var	  bättre	  än	  någonsin,	  det	  handlar	  om	  
ungdomsishockeyn	  där	  Lakers	  Hockey	  Stars	  fortsatte	  att	  locka	  hundratals	  knattar	  att	  
börja	  spela	  ishockey.	  
	  
Just	  ungdomsishockeyn	  är	  viktig	  för	  oss.	  J18-‐laget	  gjorde	  en	  fantastisk	  säsong	  och	  tog	  sig	  
tillbaka	  till	  högsta	  divisionen	  igen,	  vilket	  gör	  att	  vi	  återigen	  ståtar	  med	  U16-‐,	  J18-‐	  och	  
J20-‐lag	  på	  högsta	  nivå	  –	  en	  förutsättning	  för	  att	  utbilda	  våra	  spelare	  på	  bästa	  sätt.	  Nu	  tar	  
vi	  också	  ett	  nytt	  grepp	  om	  unga	  ledare	  i	  och	  med	  satsningen	  Lakers	  Youth	  Coaches	  
Academy	  som	  vi	  tror	  väldigt	  mycket	  på.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  mår	  bra	  organisatoriskt	  och	  ekonomiskt	  och	  vi	  är	  ute	  på	  en	  fantastisk	  resa	  
–	  och	  det	  är	  givetvis	  alla	  människor	  som	  engagerar	  sig	  som	  gör	  detta	  möjligt.	  VIDA	  
Arena	  benämns	  ofta	  som	  den	  trevligaste	  och	  proffsigaste	  arenan	  i	  Sverige,	  och	  det	  är	  
tack	  vare	  alla	  er	  som	  hjälper	  oss.	  Så	  tusen	  tack	  till	  alla	  som	  har	  ett	  bankande	  Växjö	  
Lakers-‐hjärta,	  oavsett	  arvoderat	  eller	  ideellt	  engagemang!	  
	  
Nu	  har	  vi	  smakat	  på	  slutspel	  och	  det	  var	  en	  smak	  som	  sannerligen	  gav	  mersmak.	  Växjö	  
Lakers	  är	  inte	  nöjda	  med	  ett	  delta,	  vi	  vill	  sätta	  avtryck.	  Det	  gjorde	  vi	  i	  år	  –	  men	  nästa	  år	  
vill	  vi	  sätta	  ännu	  tydligare	  avtryck!	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anders	  Öman	  
VD	  Växjö	  Lakers	  Hockey	   	  
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Koncernen	  Växjö	  Lakers	  
Växjö	  Lakers	  drivs	  genom	  föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  samt	  fyra	  bolag:	  Växjö	  Lakers	  
Idrott	  AB,	  Växjö	  Lakers	  Fastighet	  AB,	  Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  och	  VLH	  Event	  AB.	  	  
	  
Koncernen	  Växjö	  Lakers:	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Växjö	  Lakers	  
Hockey	  

Växjö	  Lakers	  
Fastighets	  AB	  

Växjö	  Lakers	  
Idrott	  AB	  

Arena	  Service	  
i	  Växjö	  AB	  

VLH	  	  
Event	  AB	  
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Föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  
Föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  består	  av	  Växjö	  Lakers	  ungdomssektion	  upp	  till	  16	  år.	  
Det	  gångna	  året	  hade	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  697	  medlemmar	  (ifjol	  612	  medlemmar).	  	  	  
	  
Insatser	  
Ungdomarna	  i	  föreningen	  har	  under	  säsongen	  dragit	  in	  pengar	  genom	  att	  hjälpa	  till	  vid	  
SHL-‐evenemangen.	  Ungdomssektionen	  har	  sålt	  Halva	  Potten-‐lotter,	  skött	  garderoben	  
och	  skött	  pressförtäringen,	  vid	  sidan	  av	  driften	  av	  Lakers	  Hockey	  Café.	  Dessutom	  har	  
pengarna	  för	  den	  traditionella	  tröjauktionen	  tillfallit	  ungdomsverksamheten.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  vill	  också	  passa	  på	  att	  tacka	  alla	  ungdomar	  och	  föräldrar	  som	  ställt	  upp	  på	  
olika	  sätt	  under	  säsongen	  –	  utan	  er	  hade	  alla	  insatser	  inte	  varit	  möjliga.	  	  
	  
Ungdomssatsningar	  
För	  andra	  året	  i	  rad	  så	  drevs	  ungdomsprojektet	  Lakers	  
Hockey	  Stars	  där	  knattar	  får	  börja	  spela	  ishockey	  på	  ett	  
tillgängligt	  sätt	  till	  ett	  lågt	  pris	  och	  där	  man	  spelar	  på	  
anpassad	  yta.	  Lakers	  Hockey	  Stars	  riktade	  sig	  den	  
gångna	  säsongen	  till	  barn	  födda	  2007	  och	  2008	  och	  
totalt	  132	  knattar	  var	  med.	  Precis	  som	  under	  
premiärsäsongen	  så	  blev	  projektet	  uppmärksammat	  i	  
riksmedia,	  bland	  annat	  i	  Hockeykväll,	  Dagens	  Nyheter	  
och	  Riksidrottsförbundets	  tidskrift.	  	  
	  
Den	  gångna	  säsongen	  var	  det	  också	  premiär	  för	  Lakers	  
Hockey	  Camp	  som	  hölls	  under	  sommarlov	  (130	  stycken	  
spelare	  fördelat	  på	  två	  veckor),	  höstlov	  (95	  stycken)	  och	  
sportlov	  (102	  stycken).	  Syftet	  med	  camperna	  var	  att	  
erbjuda	  mer	  ishockey	  –	  och	  specialiserad	  träning	  –	  
utanför	  den	  ordinarie	  verksamheten.	  Teman	  har	  bland	  
annat	  varit	  ”individuell	  teknikträning”	  och	  ”taktik	  och	  
spel”.	  	  
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Lakers	  Youth	  Coaches	  Acacemy	  
I	  april	  2014	  startades	  satsningen	  Lakers	  Youth	  Coaches	  
Academy.	  Satsningen	  handlar	  om	  att	  personer	  mellan	  
16	  och	  25	  år	  som	  är	  eller	  tidigare	  har	  varit	  aktiva	  i	  Växjö	  
Lakers	  får	  chansen	  till	  en	  ledarskapsutbildning	  i	  
föreningens	  regi.	  Utbildningen	  kommer	  att	  starta	  med	  
Plattformen	  som	  är	  SISU:s	  grundläggande	  
ledarskapsutbildning	  för	  alla	  idrotter	  och	  sedan	  
fortsätta	  med	  Svenska	  Ishockeyförbundets	  grundkurs	  för	  ledarskap.	  Under	  resans	  gång	  
kommer	  ledarna	  också	  att	  ha	  fadderskap	  i	  Växjö	  Lakers	  ungdomslag.	  
	  
Cuper	  
Under	  säsongen	  har	  Elite	  Hotels	  Cup	  för	  U14	  (6	  lag),	  Intersport	  Cup	  för	  U8	  (22	  lag)	  och	  
Alwex	  Cup	  för	  U12	  (10	  lag)	  arrangerats	  i	  Växjö	  Lakers	  regi.	  Cuperna	  har	  fått	  bra	  
renommé	  trots	  att	  det	  är	  första	  året	  som	  Växjö	  Lakers	  har	  anordnat	  så	  många	  cuper.	  
Organisation,	  arena	  och	  genomförande	  har	  fått	  beröm.	  	  
	  
	   	  

HÄNT	  2013/14:	  DOMARVÄRD	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Växjö	  Lakers	  domarvärd	  Mikael	  Skoog	  och	  hans	  kollega	  Viktor	  Hagström	  fick	  
Elitdomarföreningens	  pris	  2013	  som	  "Årets	  domarvärd".	  Mikael	  fick	  ta	  emot	  pris	  och	  
blommor	  inför	  Växjö	  Lakers	  hemmamatch	  mot	  Frölunda.	  	  

Motivering:	  Med	  sin	  känsla	  för	  service	  och	  hjälpsamhet	  bidrar	  han	  till	  att	  skapa	  en	  
trygg	  och	  bekväm	  miljö	  att	  vistas	  i	  för	  elitdomarföreningens	  Domarkår.	  
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Växjö	  Lakers	  Idrott	  AB	  
Totalt	  spelade	  representationslaget	  tre	  träningsmatcher,	  27	  SHL-‐matcher	  och	  sex	  
slutspelsmatcher	  i	  VIDA	  Arena	  under	  säsongen.	  Publiksnitt	  under	  SHL	  var	  5	  022	  
personer	  och	  under	  slutspelet	  5	  619	  personer.	  	  
	  
Partners	  
Under	  säsongen	  har	  Växjö	  Lakers	  haft	  avtal	  och	  samarbete	  med	  cirka	  700	  partners.	  
Under	  säsongen	  har	  fem	  partnerträffar	  arrangerats,	  bland	  annat	  en	  golfdag	  på	  Växjö	  GK.	  
Det	  arrangerades	  också	  en	  flygresa	  till	  bortamatchen	  mot	  Leksand	  med	  165	  personer.	  
Växjö	  Lakers	  vill	  passa	  på	  att	  tacka	  alla	  som	  stöttar	  klubben.	  	  
	  
Mediestatistik	  
2013/14	  har	  totalt	  över	  98	  miljoner	  människor	  har	  sett	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  (59	  miljoner	  
ifjol).	  Antalet	  Växjö	  Lakers-‐bilder	  publicerade	  i	  tryckt	  press	  motsvarade	  242	  sidor	  i	  
tabloidformat	  till	  ett	  annonsvärde	  av	  över	  17,1	  miljoner	  kronor	  (155	  sidor/10	  miljoner	  
kronor	  ifjol).	  På	  webben	  har	  totalt	  607	  miljoner	  människor	  nåtts	  av	  Växjö	  Lakers-‐bilder	  
till	  ett	  annonsvärde	  av	  10	  miljoner	  kronor	  (370	  miljoner/4	  miljoner	  ifjol).	  	  
	  
Välgörenhet	  
Växjö	  Lakers	  fortsätter	  arbeta	  under	  parollen	  ”Stort	  Hjärta”	  och	  under	  den	  gångna	  
säsongen	  har	  samarbeten	  med	  Kvinnojouren	  Blenda/Växjö,	  Cancerfonden,	  BRIS	  och	  
Lekterapin	  på	  Växjö	  Lasarett	  fortsatt.	  	  	  
	  
Under	  säsongen	  startade	  Växjö	  Lakers	  också	  välgörenhetsfonden	  ”Lakers	  Stora	  Hjärtan”	  
som	  finansieras	  till	  100	  %	  av	  spelare	  och	  ledares	  löner.	  Fonden	  har	  två	  huvudsyften:	  att	  
stötta	  avdelningen	  för	  svårt	  sjuka	  barn	  på	  Växjö	  Lasarett	  samt	  den	  egna	  
ungdomssektionen.	  Inför	  säsongen	  tog	  också	  forwarden	  Liam	  Reddox	  ett	  eget	  initiativ	  –	  
Red’s	  Stora	  Hjärta	  –	  där	  han	  köpte	  två	  säsongsplatser	  i	  VIDA	  Arena	  som	  skänktes	  till	  
barnkliniken	  på	  Växjö	  Lasarett.	  Efter	  varje	  match	  har	  besökarna	  på	  platserna	  fått	  träffa	  
Liam.	  	  
	  
Nytt	  för	  säsongen	  var	  att	  ICA	  Maxi	  och	  Växjö	  Lakers	  spelartrupp	  på	  ICA	  Maxis	  initiativ	  
beslutade	  att	  priset	  för	  matchens	  lirare	  i	  samband	  med	  matcherna	  i	  VIDA	  Arena	  ska	  gå	  
till	  Barncancerföreningen	  Södra.	  	  
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Växjö	  Lakers	  deltog	  också	  i	  
Movember-‐kampen	  för	  att	  samla	  
in	  pengar	  till	  forskning	  kring	  
prostatacancer,	  stöttade	  
insamlingar	  till	  de	  
katastrofdrabbade	  på	  Filippinerna	  
samt	  var	  med	  i	  det	  traditionsenliga	  
”Run	  For	  Life”	  som	  samlar	  in	  stöd	  
till	  forskning	  rörande	  sjukdomarna	  
Duchennes	  och	  Beckers	  
muskeldystrofi.	  I	  maj	  2014	  antog	  
Växjö	  Lakers	  också	  
föreningsutmaningen	  och	  deltog	  i	  
Växjö	  Pride	  för	  att	  visa	  öppenhet	  i	  
HBTQ-‐frågor.	  	  
	  
Arrangemang	  
Under	  säsongen	  har	  det	  gjorts	  
ytterligare	  satsningar	  på	  
arrangemanget	  under	  Växjö	  
Lakers-‐matcherna	  i	  VIDA	  Arena.	  
Det	  har	  det	  körts	  livestudio	  i	  
pauserna	  och	  i	  slutspelet	  skapades	  
nytt	  intro,	  nytt	  ljusspel	  och	  flera	  
andra	  trivselfaktorer,	  som	  
exempelvis	  orange	  entrématta.	  	  
	  
Som	  säsongsstart	  genomfördes	  
andra	  upplagan	  av	  Lakers	  Skills	  Competition	  där	  Växjö	  Lakers	  spelare	  presenterades,	  
tävlade	  i	  olika	  tekniska	  moment	  och	  avslutade	  med	  att	  spela	  internmatch.	  2027	  
personer	  besökte	  VIDA	  Arena	  under	  eventet.	  Under	  hösten	  anordnades	  också	  
Lakersdagen.	  Det	  var	  aktiviteter	  under	  en	  hel	  dag	  i	  VIDA	  Arena	  –	  bland	  annat	  
autografskrivning,	  allmänhetens	  åkning	  med	  representationslaget	  och	  föreläsningar.	  
Lakers	  Skills	  Competition	  och	  Lakersdagen	  planeras	  att	  genomföras	  även	  kommande	  
säsong.	  	  
	   	  

Organisation:	  

Styrelse	  

VD	  

Junior	  

J18	  J20	  

Representations-‐
lag	  

Ekonomi	  
Administration	  

Biljetter	  
Evenemang	  

Information	  Marknad	  
Företag	  

HÄNT	  2013/14:	  MILSTOLPAR	  
	  
Under	  2013/14	  uppmärksammade	  Växjö	  Lakers	  	  
ett	  antal	  spelare	  för	  milstolpar	  i	  klubben	  eller	  i	  SHL:	  	  
Jeremias	  Augustin,	  över	  500	  matcher	  i	  Växjö	  Lakers	  
Johan	  Markusson,	  400	  matcher	  i	  Växjö	  Lakers	  
Erik	  Josefsson,	  300	  matcher	  i	  Växjö	  Lakers	  
Mattias	  Modig	  och	  Kristofer	  Berglund,	  300	  matcher	  i	  SHL	  
Tomi	  Kallio,	  200	  mål	  i	  SHL	  
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Växjö	  Lakers	  Fastighets	  AB	  
Växjö	  Lakers	  Fastighets	  AB	  står	  för	  driften	  av	  VIDA	  Arena.	  Förutom	  den	  dagliga	  driften	  
ligger	  det	  under	  Växjö	  Lakers	  Fastighet	  att	  utveckla	  arenan	  samt	  svara	  för	  säkerheten	  
under	  event	  i	  arenan.	  	  	  
	  
Inför	  säsongen	  2013/14	  gjordes	  en	  satsning	  på	  Plan	  3	  i	  VIDA	  Arena.	  Restaurangen,	  
loungen	  och	  loge-‐loungen	  renoverades	  med	  ny	  möblering	  och	  belysning,	  vilket	  gav	  en	  
ny,	  fräschare	  och	  mer	  hemtrevlig	  miljö.	  I	  maskinparken	  så	  byttes	  en	  ismaskin	  ut.	  	  
	  
Totalt	  besökte	  169	  320	  personer	  VIDA	  
Arena	  för	  att	  se	  på	  ishockey	  i	  vintras.	  	  
	  
Säsongens	  27	  SHL-‐matcher	  besöktes	  av	  
135	  606	  åskådare	  vilket	  innebar	  ett	  
snitt	  på	  5	  022	  personer.	  Utöver	  dessa	  
matcher	  spelades	  sex	  slutspelsmatcher	  
med	  ett	  totalt	  besöksantal	  på	  33	  714	  
personer	  vilket	  gav	  ett	  snitt	  på	  5	  619	  
personer.	  	  
	  
Utöver	  ishockeyn	  så	  hölls	  följande	  
evenemang	  i	  VIDA	  Arena	  under	  
2013/14:	  
	  
9-‐11	  maj:	  Den	  Flygande	  Smålänningen	  
31	  augusti:	  Arena	  Takeover	  
25	  oktober:	  Lars	  Winnerbäck	  
8	  november:	  Ladies	  Night	  
13-‐15	  december:	  SM	  i	  konståkning	  
7-‐9	  februari:	  Jesus	  Christ	  Superstar	  
9	  mars:	  Trollkarlen	  från	  Oz	  
	  	  	  

Styrelse	  

VD	  

Arenachef	  

Vaktmästeri	   Säkerhet	  

Ekonomi	  
Administration	  

Organisation:	  
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Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  ansvarar	  för	  driften	  av	  restaurang-‐	  och	  konferensmöjligheterna	  
i	  VIDA	  Arena.	  	  
	  
Under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher	  så	  driver	  Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  alla	  restauranger	  
och	  utskänkningsställen	  i	  arenan.	  Till	  säsongen	  2013/14	  gjordes	  en	  renovering	  av	  
restaurangen	  på	  Plan	  3	  –	  vilket	  har	  fått	  positiv	  effekt.	  Det	  har	  blivit	  bättre	  flöden,	  både	  
under	  lunchserveringen	  och	  under	  matchkvällarna.	  I	  samband	  med	  renoveringen	  så	  
arbetades	  också	  ett	  nytt	  koncept	  för	  restaurangen	  fram	  där	  det	  numera	  serveras	  4	  filéer	  
på	  buffé	  istället	  för	  trerättersmeny,	  
vilket	  också	  fått	  positiv	  respons.	  I	  övrigt	  
har	  restauranger	  och	  kiosker	  drivits	  på	  
samma	  sätt	  som	  säsongen	  innan.	  	  
	  
Silent	  Order	  
Under	  slutspelet	  2014	  testade	  Arena	  
Service	  i	  Växjö	  AB	  en	  ny	  mobil	  betallösning	  
under	  matcherna.	  Genom	  appen	  Silent	  
Order	  så	  beställs	  och	  betalas	  mat	  och	  dryck	  
i	  förväg	  och	  hämtas	  sedan	  vid	  speciella	  
utlämningsstationer.	  Detta	  för	  att	  snabba	  
på	  beställningar	  och	  betalningar	  och	  
därmed	  undvika	  köer.	  Testerna	  gjordes	  
under	  några	  matcher	  och	  med	  ett	  begränsat	  
antal	  produkter	  och	  resultatet	  var	  positivt.	  
Ambitionen	  från	  Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  
är	  att	  tjänsten	  kommer	  att	  fortsätta	  
användas	  och	  testas	  under	  säsongen	  
2014/15.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Styrelse	  

VD	  

Driftschef	  

Bitr	  
restaurangchef	   Kökschef	  

Ekonomi	  
Administration	  
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Övrigt	  
Under	  säsongen	  har	  en	  ökning	  i	  antalet	  lunchgäster	  noterats	  och	  därmed	  har	  
lunchserveringen	  befäst	  en	  stabil	  volym	  gäster.	  	  
	  
Cateringverksamheten	  har	  gjort	  fler	  uppdrag	  än	  tidigare.	  Bland	  annat	  så	  har	  mat	  
levererats	  till	  Värnamodagarna	  och	  bolagsstämmor.	  Dessutom	  har	  antalet	  cuper	  och	  
arrangemang	  i	  egen	  regi	  ökat,	  vilket	  genererat	  ytterligare	  beställningar.	  Arena	  Service	  i	  
Växjö	  AB	  har	  också	  levererat	  mat	  till	  följande	  evenemang	  i	  VIDA	  Arena	  under	  
verksamhetsåret:	  Den	  Flygande	  Smålänningen,	  Arena	  Takeover,	  Lars	  Winnerbäck,	  
Ladies	  Night,	  SM	  i	  Konståkning,	  Jesus	  Christ	  Superstar	  och	  Trollkarlen	  från	  Oz.	  	  
	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  ansvarar	  också	  för	  Växjö	  Lakers	  souvenirförsäljning.	  
	  
	   	  

HÄNT	  2013/14:	  MARKNADSFÖRING	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  fick	  priset	  "Årets	  Marknadsförare	  i	  Kronoberg	  2012"	  av	  Kronobergs	  
Marknadsförening.	  Priset	  för	  både	  2012	  och	  2013	  (som	  gick	  till	  Nordic	  Feel)	  delades	  
ut	  11	  februari.	  	  
	  
Motivering:	  "Med	  en	  stark	  visuell	  identitet	  och	  färgstarka	  vägval	  har	  2012	  års	  vinnare	  
av	  Årets	  Marknadsförare	  i	  Kronoberg	  brutit	  ny	  is	  i	  en	  traditionell	  sektor.	  Deras	  
förhållningssätt	  till	  sin	  verksamhet	  har	  gjort	  dem	  VIDA	  igenkända	  och	  en	  förebild	  för	  
både	  närstående	  och	  motståndare.	  Med	  fokus	  på	  att	  leverera	  mer	  än	  bara	  
kärnverksamhet	  har	  man	  gått	  från	  klarhet	  till	  klarhet	  där	  man	  levererar	  upplevelser	  
och	  utmanar	  etablissemanget	  både	  på	  och	  vid	  sidan	  av	  sin	  bana."	  
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VLH	  Event	  AB	  
VLH	  Event	  AB	  står	  för	  genomförandet	  av	  egenarrangerade	  arrangemang	  i	  VIDA	  Arena.	  
Under	  2013/14	  genomfördes	  två	  arrangemang:	  Den	  Flygande	  Smålänningen	  samt	  Arena	  
Takeover.	  	  
	  
Den	  Flygande	  Smålänningen	  
Den	  9-‐11	  maj	  2013	  så	  förvandlades	  Arenastaden	  i	  Växjö	  till	  Den	  Flygande	  Smålänningen.	  
Under	  dagarna	  var	  det	  mässa	  i	  VIDA	  Arena,	  Växjö	  Ishall	  och	  träningshallen	  med	  
föreläsningar,	  utställningar,	  aktiviteter	  och	  olika	  matalternativ.	  Under	  kvällarna	  
besöktes	  VIDA	  Arena	  av	  artister.	  Bland	  annat	  så	  gästade	  Hoffmaestro,	  E-‐type,	  Rydell	  &	  
Quick,	  Sebjak	  och	  Sean	  Banan.	  	  
	  
Arena	  Takeover	  
Tillsammans	  med	  Linnéstudenterna,	  samtliga	  nationer	  på	  campus	  i	  Växjö	  och	  de	  båda	  
studentpubarna	  arrangerades	  Arena	  Takeover	  i	  VIDA	  Arena.	  Arena	  Takeover	  var	  en	  
kick-‐off	  fest	  för	  studenterna	  på	  Linnéuniversitetet	  och	  lockade	  över	  2	  200	  personer.	  
	   	  

HÄNT	  2013/14:	  GASELL	  
Dagens	  Industri	  utser	  de	  snabbast	  växande	  företagen	  i	  Sverige	  till	  Gaseller	  -‐	  en	  
utmärkelse	  som	  Växjö	  Lakers	  fick	  under	  hösten	  2013.	  
	  
När	  det	  gäller	  gaseller	  så	  ser	  man	  på	  aktiebolags	  ekonomiska	  siffror.	  Når	  företag	  upp	  
till	  ett	  antal	  kriterier	  (exempelvis	  en	  viss	  omsättning,	  en	  ökning	  av	  omsättningen	  
under	  ett	  antal	  år,	  positivt	  resultat	  under	  ett	  antal	  år	  etc.)	  blir	  man	  en	  Gasell.	  
	  
-‐	  Det	  är	  givetvis	  roligt	  och	  är	  ett	  resultat	  av	  den	  resa	  som	  Växjö	  Lakers	  gjort	  sedan	  vi	  
blev	  en	  SHL-‐klubb.	  Avancemanget	  till	  SHL	  och	  VIDA	  Arena	  har	  varit	  motorn	  i	  detta,	  
säger	  Anders	  Öman,	  VD	  i	  Växjö	  Lakers.	  
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Ishockeysäsongen	  2013/14	  
	  
	  
Representationslaget	  
2013/2014	  var	  året	  då	  klubben	  fick	  uppleva	  sitt	  första	  slutspel	  i	  landets	  högsta	  
ishockeyserie.	  	  
	  
För	  att	  ta	  det	  från	  början	  gick	  vi	  in	  i	  året	  med	  ett	  lag	  som	  till	  stora	  delar	  var	  nybyggt,	  
efter	  våra	  två	  första	  år	  i	  dåvarande	  Elitserien	  kände	  vi	  att	  lärdomar	  hade	  dragits	  och	  
slutsatser	  hur	  vi	  skulle	  ta	  det	  hela	  vidare	  hade	  gjorts.	  
	  
Vår	  målsättning	  var	  att	  nå	  en	  slutspelsplats	  och	  därigenom	  göra	  klubbens	  bästa	  år	  i	  
högsta	  serien.	  Via	  en	  lång	  och	  nyttig	  uppbyggnadsträning	  gick	  vi	  på	  is	  månadsskiftet	  
juli/augusti.	  Vi	  avverkade	  ett	  antal	  träningsmatcher	  med	  ganska	  varierande	  resultat	  och	  
till	  slut	  väntade	  MoDo	  i	  premiären	  som	  skedde	  på	  hemmaplan,	  förlust	  på	  övertid	  följdes	  
upp	  av	  ytterligare	  några	  matcher	  där	  spelet	  med	  råge	  överglänste	  antalet	  poäng	  som	  
inhämtades,	  dock	  kände	  hela	  gruppen	  en	  tillfredsställelse	  med	  den	  nivå	  på	  spel	  som	  
levererades.	  När	  väl	  första	  vinsten	  kom	  följde	  en	  period	  på	  10	  raka	  matcher	  med	  poäng	  
och	  en	  tabellplacering	  på	  övre	  halvan	  etablerades.	  Denna	  placering	  släppte	  vi	  aldrig	  
under	  säsongens	  gång	  utan	  kunde	  via	  ett	  väldigt	  jämnt	  intag	  av	  poäng	  sluta	  på	  tredje	  
plats	  i	  tabellen.	  
	  
Historiens	  första	  slutspel	  ledde	  till	  en	  semifinal	  plats	  där	  Färjestad	  blev	  för	  svåra,	  
tidigare	  hade	  Luleå	  besegrats	  i	  kvartsfinal.	  
	  
Vi	  kunde	  året	  dessutom	  glädjas	  åt	  att	  för	  första	  gången	  på	  länge	  kunde	  vi	  slussa	  upp	  en	  
egen	  junior	  i	  form	  av	  Mikael	  Johansson.	  
	  
Vi	  tackar	  alla	  för	  ett	  fantastiskt	  år,	  det	  första	  av	  många	  hoppas	  vi.	  
	  
/Henrik	  Evertsson,	  sportchef	  
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Hockeygymnasiet	  
Växjö	  Lakers	  huvudsamarbetspartner	  för	  hockeygymnasiet	  är	  Växjö	  Fria	  Gymnasium.	  
Tobias	  Björklund,	  sportchef	  för	  Växjö	  Lakers	  juniorverksamhet,	  har	  under	  året	  varit	  
ansvarig	  för	  hockeygymnasiet	  och	  har	  tillsammans	  med	  J20-‐tränaren	  Johan	  Thelin	  och	  
J18-‐tränaren	  Calle	  Steen	  också	  varit	  instruktör.	  Eleverna	  har	  under	  säsongen	  varit	  
fördelade	  på	  två	  lag:	  J20	  SuperElit	  samt	  J18	  Division	  Ett.	  
	  
	  
J20	  SuperElit	  
Vi	  spelade	  totalt	  14	  träningsmatcher,	  13	  i	  augusti-‐september	  samt	  en	  i	  mellandagarna.	  
Totalt	  blev	  det	  7	  vinster	  och	  7	  förluster,	  där	  motståndarna	  bestod	  av	  seniorlag	  (div	  1	  &	  
div	  2),	  J20	  SuperElit-‐lag	  samt	  en	  mellandagsmatch	  mot	  Shattuck	  St.	  Mary’s	  från	  USA.	  	  
	  
Under	  de	  tre	  år	  vi	  spelat	  i	  J20	  SuperElit	  så	  har	  vi	  detta	  år	  haft	  minst	  omsättning	  på	  
spelare.	  Detta	  eftersom	  det	  togs	  ett	  beslut	  från	  föreningen	  att	  J20	  ej	  fick	  använda	  spelare	  
från	  J18-‐truppen	  när	  deras	  serie	  startade.	  	  
Grundserien:	  Totalt	  28	  spelare,	  dagligen	  23	  spelare,	  plus	  en	  målvakt	  och	  två	  backar	  från	  
J18	  innan	  deras	  serie	  startade	  samt	  två	  spelare	  spelare	  från	  A-‐laget	  i	  form	  av	  Mikael	  
Johansson	  och	  Malte	  Strömwall.	  
Fortsättningsserien:	  Totalt	  26	  spelare,	  dagligen	  23	  spelare	  plus	  Mikael	  Johansson	  och	  
Malte	  Strömwall	  från	  A-‐laget.	  Dessutom:	  Tim	  Athley	  var	  utlånad	  till	  Visby	  och	  anslöt	  
igen	  i	  mars	  månad.	  
Närvaron	  har	  i	  grunden	  varit	  bra.	  Bortsett	  från	  någon	  extrem	  vecka	  där	  vi	  enbart	  var	  6-‐8	  
spelare	  på	  is.	  
	  
I	  dialogen	  med	  föreningen	  har	  det	  alltid	  sagts	  att	  det	  inte	  spelat	  någon	  roll	  om	  vi	  hamnat	  
sist	  i	  serien.	  I	  huvudsak	  vikten	  av	  att	  spelarna	  utvecklas.	  Vi	  har	  inom	  gruppen	  haft	  en	  
inre	  målsättning	  som	  givetvis	  varit	  SM-‐slutspel.	  Vi	  hamnade	  på	  plats	  7,	  vilket	  gjorde	  att	  
vi	  missade	  slutspel	  med	  en	  poäng	  från	  sjätteplatsen.	  Vi	  var	  återigen	  med	  i	  ”racet”	  kring	  
SM-‐platserna	  hela	  vägen	  in	  i	  sista	  omgången,	  vilket	  givetvis	  har	  varit	  nyttigt	  för	  spelarna	  
att	  få	  spela	  tävlingsmatcher	  hela	  säsongen.	  Detta	  var	  den	  säsong	  av	  de	  tre	  i	  J20	  SuperElit	  
där	  vi	  höjt	  lägstanivån	  som	  mest.	  Denna	  säsong	  är	  den	  som	  skett	  mest	  i	  utveckling	  av	  
spelarna	  från	  start	  till	  mål.	  
	  
Jag	  vill	  också	  tacka	  för	  mina	  år	  i	  klubben.	  	  
	  
/Johan	  Thelin,	  tränare	  
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J18	  Division	  1	  
J18	  körde	  sommarträning	  under	  våren	  med	  Tobias	  Olsson	  som	  fystränare,	  6-‐9	  pass	  i	  
veckan.	  Träningen	  startade	  den	  22/7	  och	  laget	  gick	  på	  is	  29/7.	  Vi	  spelade	  elva	  
träningsmatcher	  och	  vann	  nio	  av	  dem.	  Vi	  startade	  på	  cirka	  25	  spelare,	  tre	  spelare	  valde	  
att	  gå	  till	  en	  annan	  miljö	  på	  grund	  av	  konkurrens.	  Vi	  tog	  upp	  5-‐6	  spelare	  från	  U16	  under	  
februari-‐mars	  för	  att	  anpassa	  spelarna	  till	  juniorhockey	  inför	  nästkommande	  säsong.	  
	  
Vi	  har	  från	  augusti-‐mars	  haft	  6-‐7	  ispass	  i	  veckan	  (HG	  inkluderat)	  med	  ca	  4	  fyspass	  i	  
veckan.	  Upplägget	  har	  varierat	  beroende	  på	  match	  och	  säsongsskede.	  Närvaron	  har	  varit	  
exemplarisk	  bortsett	  från	  enstaka	  sjukdomar.	  
	  
Vi	  spelade	  i	  Div	  1b	  södra	  (8	  lag).	  Där	  vi	  spelade	  21	  seriematcher,	  vi	  vann	  20	  av	  dem	  och	  
vann	  serien.	  Därefter	  väntade	  kval	  till	  Elit,	  där	  vi	  vann	  4	  av	  4	  matcher	  och	  avancerade	  en	  
serie.	  Vi	  har	  ej	  medverkat	  i	  DM	  eller	  SM.	  Vi	  spelade	  en	  cup	  under	  mellandagarna	  som	  vi	  
vann.	  Lagen	  som	  deltog	  var	  elitlag	  (SDE,	  Tingsryd).	  
	  
Säsongen	  13/14	  var	  svår	  med	  tanke	  på	  att	  föreningens	  målsättning	  var	  att	  avancera	  en	  
serie.	  Så	  med	  tanke	  på	  en	  viss	  press	  på	  alla	  inblandade	  så	  blev	  resultatet	  och	  
utvecklingen	  bra.	  Vår	  målsättning	  är	  att	  slussa	  upp	  egna	  spelare	  till	  vårt	  
representationslag	  och	  det	  har	  vi	  lagt	  en	  bra	  grund	  till	  att	  lyckas	  med.	  	  
	  
/Calle	  Steen,	  tränare	  
	  
	  
U16	  Elit	  
Vi	  körde	  sommarträning	  fem	  gånger	  i	  veckan	  från	  9/4	  fram	  till	  19/6,	  cirka	  55	  träningar.	  
Startade	  träningen	  igen	  22/7	  och	  vi	  gick	  på	  is	  29/7.	  Vi	  spelade	  sju	  träningsmatcher.	  Vi	  
startade	  på	  totalt	  24	  spelare	  (22+2)	  men	  på	  grund	  av	  skador	  tappade	  vi	  två	  spelare	  
tidigt	  i	  säsongen,	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  fick	  lov	  att	  låna	  spelare	  från	  U15.	  Vi	  hade	  cirka	  130	  
isträningar	  under	  säsongen,	  vi	  körde	  även	  fys	  vid	  i	  princip	  varje	  is-‐pass.	  Vi	  hade	  väldigt	  
hög	  närvaro	  vid	  träningarna,	  vi	  hade	  ingen	  ogiltig	  frånvaro	  på	  hela	  säsongen.	  
	  
Vi	  spelade	  i	  U16	  Elit	  Södra	  (10	  lag),	  där	  vi	  spelade	  27	  seriematcher.	  Vi	  slutade	  sexa	  och	  
säkrade	  kontraktet	  tidigt	  under	  säsongen.	  I	  DM	  så	  slutade	  vi	  tvåa	  efter	  finalförlust	  mot	  
HV71,	  men	  vi	  tog	  oss	  vidare	  till	  SM.	  Vi	  spelade	  SM-‐kval	  där	  vi	  till	  slut	  åkte	  ur	  efter	  
strafförlust	  mot	  Frölunda	  i	  en	  tredje	  och	  avgörande	  matchen.	  Innan	  förlusten	  mot	  
Frölunda	  så	  slog	  vi	  ut	  Linköping.	  Vi	  spelade	  en	  cup,	  Tibro	  Trophy,	  vilket	  är	  Sveriges	  
bästa	  U16-‐cup.	  Vi	  förlorade	  B-‐finalen	  mot	  HV71	  och	  slutade	  åtta	  av	  tolv	  lag.	  
	  
Säsongen	  13/14	  för	  U16	  var	  bra.	  Vi	  klarade	  av	  de	  målsättningar	  föreningen	  hade	  satt	  
upp	  och	  tog	  det	  ett	  steg	  längre.	  Höjdpunkten	  var	  när	  vi	  slog	  ut	  Linköping	  i	  SM.	  Tycker	  vi	  
har	  tagit	  ett	  stort	  steg	  framåt	  och	  visat	  att	  Växjö	  Lakers	  hör	  hemma	  i	  U16	  Elit,	  samt	  att	  vi	  
börjat	  att	  etablerat	  oss	  i	  Tibro	  Trophy.	  När	  det	  gäller	  utveckling	  så	  gäller	  det	  att	  fortsätta	  
jobba	  vidare	  och	  inte	  vara	  nöjd	  över	  att	  det	  gått	  bra.	  
	  
/Pontus	  Nyberg,	  tränare	  
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U15	  –	  Team	  99	  
Säsong	  startade	  i	  vecka	  31	  med	  Lakers	  Hockey	  Camp.	  Innan	  seriepremiären	  spelade	  vi	  
tio	  träningsmatcher	  mot	  bland	  annat	  Rögle,	  Troja,	  Karlskrona	  och	  Tingsryd.	  Under	  
juluppehållet	  spelades	  två	  träningsmatcher	  mot	  Malmö	  i	  Malmö.	  U15:s	  träningsgrupp	  
bestod	  av	  26	  spelare	  varav	  fyra	  var	  målvakter.	  
	  
De	  flesta	  veckorna	  har	  vi	  genomfört	  fyra	  ispass	  med	  två	  fyspass	  i	  anslutning	  till	  ispassen.	  
Efter	  jul	  ökade	  vi	  upp	  till	  tre	  fyspass	  för	  att	  lära	  spelarna	  grundläggande	  lyftteknik.	  
Närvaron	  på	  träningarna	  har	  varit	  i	  snitt	  86	  %	  trots	  perioder	  av	  skador	  och	  sjukdomar.	  
Antal	  träningar	  under	  säsongen	  har	  varit	  fler	  än	  100	  vilket	  innebär	  mer	  än	  150	  timmar	  
på	  is	  förutom	  matcher.	  Till	  det	  cirka	  30	  timmar	  fys.	  Ispassen	  har	  haft	  olika	  teman	  på	  
varje	  pass:	  kamp,	  spel,	  teknik,	  spelförståelse.	  Fyspassen	  har	  haft	  inriktning	  förutom	  
styrka	  på	  löpteknik,	  klubbteknik	  och	  grundläggande	  lyftteknik.	  
	  
Vi	  har	  spelat	  totalt	  39	  seriematcher	  och	  vi	  har	  deltagit	  i	  två	  serier:	  A2	  div	  1	  och	  A2	  div	  
2B.	  I	  A2	  Div	  1	  slutade	  vi	  sexa	  efter	  6	  vinster,	  4	  oavgjorda	  och	  8	  förluster.	  I	  A2	  Div	  2B	  
slutade	  vi	  fyra	  efter	  12	  vinster,	  2	  oavgjorda	  och	  7	  förluster.	  I	  DM	  åkte	  vi	  ur	  efter	  omgång	  
ett.	  Vi	  deltog	  i	  Elitcupen	  2013	  DIF	  U15	  där	  vi	  kom	  på	  tionde	  plats	  och	  vi	  deltog	  även	  i	  
2stad	  Cup	  U15	  där	  vi	  vann	  cupen.	  En	  bra	  avslutning	  för	  laget	  där	  de	  genomförde	  cupen	  
målmedvetet	  och	  på	  ett	  positivt	  sätt	  som	  grupp.	  
	  
Bra	  år	  med	  mycket	  träning	  och	  många	  matcher.	  Utvecklingen	  har	  gått	  åt	  rätt	  håll	  och	  att	  
avsluta	  med	  att	  vinna	  en	  cup	  skickar	  motiverade	  spelare	  in	  i	  U16	  Elit.	  
	  
/Ledarna	  Team	  99	  
	  
	  
U14	  –	  Team	  00	  
Laget	  spelade	  5	  träningsmatcher	  innan	  seriespel	  plus	  egna	  cupen.	  Vi	  har	  haft	  109	  ispass.	  
Vi	  har	  haft	  2	  fyspass	  i	  veckan	  i	  samband	  med	  is.	  Killarna	  har	  varit	  tvungna	  att	  ringa	  eller	  
skicka	  sms	  om	  de	  inte	  kunde	  träna	  eller	  blivit	  sjuka.	  Där	  har	  det	  varit	  bra	  att	  killarna	  har	  
gjort	  detta.	  Vi	  har	  inte	  haft	  på	  hela	  säsongen	  någon	  som	  har	  struntat	  i	  att	  komma	  utan	  
att	  vi	  fått	  veta	  detta.	  	  
	  
Vi	  har	  spelat	  i	  två	  serier.	  Dessa	  matcher	  har	  gått	  på	  samma	  dag.	  Vi	  har	  då	  fått	  fylla	  på	  
med	  01:orna	  för	  att	  bli	  fullt	  lag.	  Detta	  beroende	  för	  skador	  i	  truppen	  och	  för	  lite	  folk	  i	  
truppen.	  Totalt	  blev	  det	  18	  matcher	  i	  div	  1-‐serien	  och	  20	  matcher	  i	  div	  2c.	  Div	  1-‐serien	  
var	  en	  bra	  serie	  där	  lagen	  vill	  spela	  hockey	  medan	  Div	  2-‐serien	  är	  det	  blandning	  av	  
kvalité.	  Lite	  beroende	  på	  att	  det	  är	  dispens	  på	  att	  få	  ha	  överåriga	  med.	  I	  DM	  förlorade	  vi	  
gruppfinalen	  mot	  Troja	  och	  gick	  inte	  vidare.	  Vi	  har	  varit	  med	  i	  följande	  cuper:	  Elite	  
Hotels	  Cup	  (1	  dag),	  Mini	  Cup	  i	  Kalmar	  (1	  dag),	  Göteborgs	  Cup	  (5	  dagar)	  och	  Nyköpings	  
Cup	  (3	  dagar).	  	  
	  
Totalt	  är	  vi	  idag	  27	  spelare	  och	  fyra	  målvakter	  i	  truppen.	  Fyra	  från	  Team	  00	  har	  tränat	  
med	  99	  i	  nästan	  hela	  säsongen.	  Bara	  spelat	  med	  oss.	  En	  målvakt	  har	  varit	  och	  tränat	  med	  
U16	  till	  och	  från.	  Träningsgruppen	  har	  varit	  19	  spelare	  plus	  tre	  målvakter.	  	  
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Summering	  –	  målsättning	  –	  utveckling:	  Målsättning	  med	  säsongen	  var	  att	  höja	  ribban	  
lite	  på	  vad	  som	  krävs	  att	  bli	  en	  bra	  hockeyspelare.	  Kraven	  på	  varandra	  att	  ligga	  på	  
varandra	  så	  att	  alla	  gör	  så	  gott	  de	  kan	  varje	  under	  varje	  träning.	  Krav	  på	  att	  vinna	  serien	  
fanns	  inte.	  Däremot	  så	  skulle	  vi	  spela	  efter	  det	  som	  vi	  tränat	  på.	  Spel	  i	  egen	  zon.	  Våga	  
spela	  puck.	  Spel	  vändningar	  i	  mittzon.	  Alltid	  sätta	  press	  i	  anfallszon.	  Utvecklingen	  som	  vi	  
tycker	  så	  är	  det	  många	  som	  gått	  framåt.	  Det	  har	  varit	  mycket	  för	  många	  att	  sätta	  sig	  in	  i.	  
Tänka	  hockey	  och	  vara	  på	  rätt	  plats	  för	  att	  hjälpa	  sin	  lagkamrats	  spelförståelse.	  Killarna	  
är	  en	  bit	  på	  väg.	  Vi	  har	  bedömt	  killarna	  som	  hockeyspelare	  på	  isen	  och	  hållit	  isär	  
personen	  och	  hockeykillen.	  
	  
Under	  slutet	  av	  säsongen	  så	  samtränade	  vi	  med	  99:orna	  på	  grund	  av	  att	  de	  hade	  lite	  folk	  
på	  sin	  träning,	  uppdelat	  på	  varannan	  dag	  med	  spel	  och	  teknik.	  I	  övrigt	  så	  har	  vi	  haft	  ett	  
benbrott	  och	  tre	  armbrott	  under	  säsongen.	  Alla	  var	  tillbaks	  i	  träning	  när	  säsongen	  var	  
slut.	  	  
	  
/Björn	  Nord,	  tränare	  	  
	  
	  
U13	  –	  Team	  01	  
Under	  säsongen	  så	  tränade	  vi	  cirka	  88	  pass	  på	  is	  samt	  ca	  34	  pass	  off	  ice	  med	  Mats	  
Sjöbrink.	  Upplägget	  på	  is	  under	  säsongen	  har	  varit	  skridskoteknik,	  spelförståelse	  samt	  
närkampsspel.	  
	  
I	  B2	  Div	  1	  kom	  vi	  femma	  och	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  ca	  25	  spelare	  under	  säsongen.	  I	  B2	  Div	  
2	  kom	  vi	  näst	  sist.	  Vi	  har	  under	  säsongen	  haft	  en	  hel	  del	  02:or	  som	  har	  provat	  på	  med	  
oss	  med	  otrolig	  kämpaglöd	  i.	  Vi	  har	  spelat	  i	  fyra	  cuper	  under	  säsongen	  med	  blandade	  
resultat	  och	  vi	  gick	  till	  semifinal	  i	  DM.	  	  
	  
Vi	  startade	  med	  32	  spelare	  och	  slutade	  med	  31.	  Av	  dessa	  så	  har	  vi	  fyra	  målvakter.	  Under	  
säsongen	  har	  vi	  har	  varit	  fem	  istränare	  och	  en	  materialare.	  
	  
/Nicklas	  Hult,	  tränare	  
	  
	  
U12	  –	  Team	  02	  
Utövare:	  34	  killar.	  Varav	  fyra	  målvakter.	  Fyra	  utespelare	  har	  slutat	  under	  säsongen.	  Nio	  
slutade	  inför	  säsongen.	  En	  ny	  har	  börjat	  under	  säsongen.	  Uppskattning	  nästa	  års	  
truppstorlek:	  Inga	  indikationer	  på	  att	  någon	  ska	  sluta	  men	  gissningsvis	  slutar	  4-‐5	  killar.	  
	  
Vi	  har	  tränat	  på	  is	  tre	  gånger	  per	  vecka	  samt	  ett	  fyspass	  i	  samband	  med	  ispass.	  Under	  
off-‐season	  har	  vi	  kört	  två	  fyspass	  per	  vecka.	  Hög	  träningsnärvaro	  (över	  80	  %)	  och	  hög	  
vilja	  att	  träna.	  	  
	  
Vi	  har	  kört	  seriespel	  med	  tre	  lag	  i	  tre	  olika	  serier.	  Samtliga	  spelare	  har	  fått	  möjlighet	  att	  
spela	  15	  seriematcher.	  Vi	  har	  spelat	  med	  tre	  jämna	  lag	  under	  hela	  säsongen.	  Vi	  har	  
under	  säsongen	  lånat	  ut	  spelare	  till	  Team	  01	  samt	  lånat	  spelare	  från	  Team	  03.	  Bra	  
motstånd	  i	  samtliga	  serier.	  Vi	  har	  utvecklats	  under	  säsongen.	  Inför	  säsongen	  spelade	  vi	  
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15	  träningsmatcher	  och	  vi	  arrangerade	  under	  säsongen	  Alwex	  Cup	  som	  fick	  mycket	  
beröm	  från	  gästande	  lag.	  	  
	  
Vi	  tycker	  att	  nivåer	  och	  ramar	  är	  en	  bra	  riktlinje	  för	  hur	  vi	  ska	  bedriva	  vår	  verksamhet.	  
Vi	  har	  inte	  haft	  några	  bekymmer	  detta	  år	  med	  varken	  spelar-‐	  eller	  föräldragruppen	  så	  vi	  
har	  inte	  behövt	  ”vifta”	  med	  nivåer	  och	  ramar.	  Vi	  ser	  fram	  emot	  nästa	  säsong	  då	  vi	  
rivstartar	  med	  att	  åka	  på	  Nordic	  Youth	  Trophy	  U13	  i	  Karlstad	  18-‐21/9.	  
	  
Vi	  fortsätter	  jobba	  enligt	  våra	  ledord:	  
•	  Ha	  kul	  
•	  Justa	  kompisar	  
•	  Grundteknik	  
•	  Viljan	  att	  lära	  	  
•	  Lära	  oss	  att	  våga	  vinna	  	  
	  
Vi	  har	  jobbat	  med	  laget:	  	  
	  
Isledare	  
Henric	  Olofsson	  –	  huvudtränare	  
Johan	  Jonsson	  –	  assisterande	  tränare	  
Andreas	  Åkerlund	  -‐	  assisterande	  tränare	  	  
Stefan	  Paldan	  –	  assisterande	  tränare	  
Daniel	  Holst	  –	  assisterande	  tränare	  
Lars	  Håkansson	  –	  assisterande	  tränare	  +	  fystränare	  
Magnus	  Aronsson	  –	  målvaktstränare	  
	  
Fystränare	  
Mats	  Lundmark	  –	  fystränare	  
Lars	  Håkansson	  –	  fystränare	  
	  
Lagledning	  
Mats	  Lundmark	  –	  lagledare	  +	  informationsansvarig	  +	  webb	  +	  fystränare	  
Henrik	  Engström	  –	  LOK-‐stöd,	  Sisu	  +	  föräldraansvarig	  +båsfunktionärsansvarig	  	  
Wayne	  Chan	  –	  Café	  Lakers,	  halva	  potten	  etc.	  
	  
Material	  
Jonas	  Johansson	  –	  ansvarig	  materialförvaltare	  
Henrik	  Engström	  –	  assisterande	  materialförvaltare	  
Torbjörn	  Bolin	  –	  assisterande	  materialförvaltare	  
Christer	  Sjöholm	  –	  assisterande	  materialförvaltare	  
Lars	  Jansson	  –	  assisterande	  materialförvaltare	  
Hans	  Pettersson	  –	  assisterande	  materialförvaltare	  
	  
/Ledarna	  Team	  02	  
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U11	  –	  Team	  03	  
Vi	  har	  inte	  bedrivit	  någon	  försäsongsträning,	  vi	  spelade	  7	  träningsmatcher	  och	  Team	  03	  
har	  under	  säsongen	  bestått	  av	  41	  spelare.	  	  Vi	  har	  sett	  en	  klar	  tendens	  i	  träningsflit.	  
Längst	  i	  sin	  utveckling	  är	  de	  som	  haft	  bra	  träningsflit.	  	  
	  
Team	  03	  har	  haft	  tre	  lag	  i	  seriespel	  med	  blandat	  resultat.	  Spelarna	  har	  inte	  varit	  knutna	  
till	  en	  serie	  utan	  slumpvis	  fördelats	  beroende	  på	  motstånd.	  De	  med	  bäst	  träningsflit	  har	  
fått	  spela	  mest.	  Team	  03	  deltog	  inte	  i	  DM-‐spel,	  men	  har	  spelat	  två	  cuper	  i	  Diö	  samt	  
Trelleborg.	  Målsättningen	  är	  att	  alla	  har	  roligt.	  	  
	  
/Lagledningen	  Team	  03	  
	  
	  
U10	  –	  Team	  04	  
Team	  04	  består	  i	  dagsläget	  utav	  46	  spelare	  varav	  45	  killar	  och	  en	  tjej.	  Det	  är	  ett	  härligt	  
gäng	  som	  för	  det	  mesta	  har	  humöret	  på	  topp	  och	  spelglädjen	  är	  stor.	  Under	  säsongen	  
har	  det	  varit	  något	  bortfall	  och	  några	  nya	  tillkommit.	  Det	  har	  fungerat	  väldigt	  bra	  med	  
att	  få	  in	  nya	  spelare	  i	  truppen.	  Vi	  är	  även	  tio	  istränare,	  tre	  materialare,	  en	  lagledare,	  en	  
föräldraansvarig	  och	  en	  infoansvarig.	  
	  
Vi	  har	  märkt	  att	  det	  varit	  lite	  toppar	  och	  dalar	  vad	  beträffar	  träningsnärvaron.	  I	  
utvärderingen	  som	  skickades	  ut	  i	  slutet	  på	  säsongen	  så	  beror	  det	  mest	  på	  att	  barnen	  
även	  är	  engagerade	  i	  andra	  idrotter	  vilket	  är	  positivt.	  Nytt	  för	  i	  år	  är	  något	  
nivåanpassade	  träningar,	  vilket	  har	  visat	  på	  stor	  individuell	  utveckling	  bland	  spelarna.	  
Ett	  annat	  engagemang	  har	  visats	  på	  isen.	  
	  
Säsongen	  som	  har	  gått	  så	  har	  vi	  spelat	  med	  två	  lag	  i	  svenska	  ishockeyförbundets	  
poolspelserie.	  Resultaten	  som	  vi	  egentligen	  finner	  oviktiga,	  har	  varit	  väldigt	  rörliga.	  
Vissa	  vinster	  och	  vissa	  förluster	  medan	  bussåkningen	  till	  dessa	  har	  varit	  otroligt	  givande	  
för	  lagandan.	  Vi	  har	  även	  spelat	  cirka	  25	  träningsmatcher	  mot	  lag	  i	  södra	  Sverige,	  för	  det	  
mesta	  på	  helplan	  med	  offside	  och	  icing.	  Vilken	  utveckling	  spelarna	  har	  gjort!	  
	  
Vi	  har	  varit	  på	  tre	  cuper	  med	  laget,	  en	  i	  Tingsryd,	  en	  i	  Mörrum	  och	  en	  i	  Nybro.	  Cupen	  i	  
Tingsryd	  var	  i	  början	  av	  säsongen	  och	  den	  var	  en	  del	  i	  Team	  04:s	  uppstartsträningsläger	  
där	  vi	  efter	  cupen	  sov	  över	  på	  Karl-‐Oskarskolan,	  hade	  årets	  första	  fyspass	  och	  två	  ispass	  
dagen	  efter.	  Cuperna	  har	  varit	  uppskattade	  och	  spelarna	  har	  varit	  väldigt	  aktiva	  och	  
analyserat	  motståndet	  från	  läktarna!	  
För	  att	  summera	  säsongen	  13/14	  så	  gör	  vi	  det	  med	  stor	  glädje,	  ett	  gäng	  spelare	  som	  
tycker	  hockeyn	  är	  väldigt	  rolig.	  Vi	  har	  lärt	  oss	  att	  förlora	  men	  även	  att	  vinna.	  Vi	  har	  även	  
lärt	  oss	  att	  ta	  ansvar	  för	  vår	  utrustning	  samt	  att	  respektera	  varandra.	  Team	  04	  ser	  fram	  
emot	  att	  gå	  upp	  i	  seriespel	  till	  nästa	  säsong	  och	  utvecklas	  ännu	  mer!	  
	  
Sofia	  M	  Abrahamsson,	  lagledare	  
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U9	  –	  Team	  05	  
Först	  och	  främst	  vill	  jag	  börja	  med	  att	  vi	  har	  varit	  noga	  med	  att	  framhålla	  glädjen	  med	  
att	  spela	  hockey	  som	  det	  viktigaste	  av	  allt,	  vi	  har	  alltid	  roligt	  tillsammans	  både	  barn	  och	  
vuxna,	  därför	  tror	  vi	  att	  vi	  har	  utvecklats	  bra	  under	  säsongen.	  
	  
Säsongen	  började	  med	  träning	  i	  VIDA	  Arena	  i	  september	  tillsammans	  med	  cirka	  45	  
pojkar,	  under	  säsongen	  har	  det	  fyllt	  på	  så	  totalt	  har	  vi	  varit	  58	  barn.	  
	  
Vi	  har	  haft	  träning	  varje	  söndag	  vilket	  varit	  bra,	  och	  oftast	  har	  vi	  haft	  minst	  ett	  pass	  i	  
veckan,	  ibland	  två.	  Vi	  har	  ofta	  haft	  veckoträningen	  tidigt,	  cirka	  15.45,	  och	  trots	  detta	  har	  
det	  varit	  bra	  uppslutning,	  totalt	  har	  vi	  haft	  62	  träningar,	  matcher	  och	  teoriträffar.	  
	  
Vi	  har	  genomgått	  fair	  play-‐utbildningen	  som	  avslutades	  med	  ett	  grupparbete	  där	  vi	  tog	  
fram	  ett	  dokument	  om	  tio	  punkter	  som	  alla	  spelare	  och	  ledare	  skrev	  under	  på	  att	  vi	  skall	  
leva	  upp	  till.	  
	  
Vi	  har	  haft	  en	  stomme	  på	  ca	  tio	  tränare,	  en	  webbansvarig,	  fyra	  materialförvaltare,	  en	  
lagledare	  och	  en	  förälder/uppdragsansvarig	  som	  nästan	  alltid	  varit	  med	  på	  träningarna.	  
Vi	  har	  även	  en	  kvinnlig	  före	  detta	  konståkare	  som	  jobbat	  med	  balansövningar	  i	  
skridskoteknik.	  Det	  har	  fungerat	  bra	  och	  det	  är	  en	  fördel	  att	  vi	  har	  varit	  många	  då	  
nivåerna	  har	  varierat,	  framför	  allt	  i	  början	  av	  säsongen.	  Vi	  har	  även	  agerat	  som	  en	  sluss	  
in	  för	  barn	  som	  börjar	  med	  hockey	  sent	  i	  livet,	  dessa	  har	  varit	  födda	  från	  01	  till	  05,	  dessa	  
barn	  har	  fått	  lära	  sig	  grunderna	  och	  har	  tagit	  sig	  bra	  och	  vissa	  har	  redan	  kunnat	  slussas	  
upp	  i	  rätt	  årskull.	  
	  
Vi	  har	  fortsatt	  att	  träna	  mycket	  skridskoåkning	  framåt	  och	  bakåt,	  med	  skridskoteknik	  i	  
alla	  former.	  Vi	  har	  byggt	  på	  övningarna	  och	  stegrat	  nivån	  i	  den	  takt	  som	  gruppen	  varit	  
mogen	  för.	  Vi	  har	  även	  kunnat	  anpassa	  oss	  till	  olika	  nivåer	  på	  de	  olika	  övningarna	  med	  
hjälp	  av	  många	  ledare	  på	  isen.	  Vi	  har	  kört	  en	  hel	  del	  puckteknik	  och	  övat	  grunder	  i	  
passningsteknik.	  Vi	  har	  också	  anpassat	  och	  kört	  speciella	  övningar	  för	  de	  barn	  som	  
kommit	  in	  under	  säsongen	  för	  att	  sen	  plocka	  in	  dem	  i	  de	  ordinarie	  övningarna,	  vi	  jobbar	  
väldigt	  hårt	  med	  att	  inte	  ha	  några	  onödiga	  tidstjuvar	  och	  köer	  så	  att	  träningarna	  blir	  
effektiva.	  Vi	  kör	  nästan	  alltid	  övningar	  på	  sex	  olika	  stationer	  på	  banan	  för	  att	  det	  skal	  bli	  
både	  roligt	  och	  bra	  träningar.	  	  	  
	  
Gruppen	  har	  utvecklats	  mycket	  bra	  under	  året	  och	  man	  har	  tagit	  ett	  stort	  steg	  framåt	  för	  
varje	  vecka	  som	  vi	  tränat,	  detta	  gäller	  både	  de	  som	  varit	  med	  ett	  tag	  och	  de	  som	  kommit	  
in	  under	  säsongen	  Vi	  har	  kört	  med	  fyra	  målvakter	  varje	  träning	  och	  alla	  som	  vill	  testa	  
har	  fått	  göra	  detta,	  det	  har	  varit	  knappt	  30	  som	  har	  provat	  på	  att	  vara	  målvakt.	  
	  
Vi	  har	  spelat	  elva	  olika	  poolspel,	  alla	  har	  fått	  spela	  nästan	  lika	  mycket,	  träningsflit	  har	  
premierats	  starkt	  i	  de	  fall	  inte	  alla	  kunnat	  åka	  med.	  Under	  hösten	  hade	  vi	  match	  och	  
träningshelg	  med	  övernattning	  i	  Fagrabäckskolan,	  vi	  hade	  gemensam	  frukost	  och	  sedan	  
träning	  i	  Träningshallen	  vid	  09.30	  dagen	  efter.	  De	  lag	  vi	  mött	  under	  säsongen	  är	  Alvesta,	  
Boro,	  Nybro,	  Åseda,	  Lenhovda,	  Rögle,	  Nässjö,	  Glimma,	  Mörrum,	  Karlskrona,	  Tyringe,	  
Glimma,	  Osby,	  Diö,	  Olofström,	  Gislaved,	  Värnamo,	  Troja	  och	  Tingsryd.	  I	  våra	  matcher	  har	  
vi	  sett	  att	  vi	  har	  en	  väldigt	  jämn	  och	  hög	  nivå	  på	  bland	  annat	  skridskoåkningen	  och	  
passningsspelet	  	  
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På	  de	  ordinarie	  träningarna	  har	  vi	  haft	  en	  hög	  träningsnärvaro	  (ca	  80	  %)	  vilket	  tyder	  på	  
att	  barnen	  har	  tyckt	  att	  det	  har	  varit	  roligt	  att	  träna	  ishockey.	  	  
	  
Som	  avslutning	  vill	  jag	  tacka	  alla	  ledare	  som	  hjälpt	  till	  både	  på	  och	  runt	  isen	  under	  den	  
gångna	  säsongen.	  
	  
/Peter	  Ländell,	  tränare	  
	  
	  
U8	  –	  Team	  06	  	  
Vi	  startade	  säsongen	  den	  21	  september	  i	  Växjö	  Ishall.	  Vid	  första	  träningspasset	  hade	  vi	  
en	  närvaro	  av	  67	  barn	  och	  15	  ledare.	  Laget	  har	  två	  huvudtränare,	  Andreas	  Sjöshult	  och	  
Jimmy	  Stark,	  fyra	  utbildade	  tränare	  och	  nio	  isledare.	  
	  
De	  flesta	  barnen	  som	  anslöt	  sig	  till	  truppen	  var	  barn	  från	  föregående	  säsong	  i	  LHS,	  men	  
vi	  fick	  in	  ett	  antal	  nya.	  Tjejer	  födda	  2006	  har	  fortsatt	  att	  träna	  med	  LHS	  under	  säsongen.	  
Under	  säsongen	  har	  vi	  haft	  ett	  träningspass	  i	  veckan	  och	  det	  har	  alltid	  funnits	  
tränare/ledare	  vid	  våra	  extra	  Tre	  Kronor	  Hockeyskola-‐tider.	  Träningspassen	  har	  nästan	  
helt	  uteslutande	  hållits	  på	  lördagar.	  
	  
Vi	  är	  idag	  66	  spelare	  i	  laget,	  vi	  snittar	  på	  ca	  60	  barn	  per	  träning.	  Under	  våren	  har	  vi	  fått	  
2,5	  timmars	  pass	  tilldelade	  vid	  nästan	  samtliga	  träningar	  och	  för	  att	  kunna	  se	  barnen	  
och	  ge	  dem	  den	  träning	  som	  de	  behöver	  delade	  vi	  in	  dem	  i	  två	  grupper	  som	  tränade	  1,25	  
timmars	  pass.	  Träningarna	  är	  uppbyggda	  utefter	  barnens	  förmåga	  och	  mycket	  fokus	  på	  
skridskoåkning	  framåt	  och	  bakåt.	  Eftersom	  vi	  har	  delat	  på	  träningspassen	  har	  ledarna	  
kunnat	  anpassa	  nivåerna	  på	  övningarna	  utefter	  barnens	  förmåga.	  Vi	  har	  även	  haft	  en	  
dedikerad	  tränare	  som	  har	  tagit	  hand	  om	  de	  spelare	  som	  har	  tillkommit	  under	  året	  för	  
att	  visa	  dem	  grunderna	  innan	  de	  var	  med	  i	  de	  ordinarie	  övningarna.	  
	  
Spelarna	  har	  utvecklats	  enormt	  under	  året,	  barnen	  hanterar	  skridskoåkningen	  bättre	  för	  
varje	  träning.	  De	  spelare	  som	  vi	  har	  tappat	  under	  säsongen	  har	  vi	  tappat	  beroende	  på	  
bristande	  intresse,	  svårigheter	  med	  träningstider	  samt	  krockar	  med	  andra	  aktiviteter.	  
	  
Under	  hösten	  spelade	  vi	  ett	  par	  vänskapsmatcher	  hos	  Diö	  och	  en	  i	  Alvesta.	  Vi	  åkte	  med	  
två	  lag	  till	  Sparbankens	  Cup	  i	  Mörrum	  i	  januari	  och	  Karlskrona	  bjöd	  in	  till	  Sportlovs	  Cup	  
i	  februari	  och	  även	  dit	  åkte	  vi	  med	  två	  lag.	  Under	  februari	  anordnade	  vi	  ett	  mindre	  
poolspel	  och	  bjöd	  in	  Alvesta,	  Mörrum	  och	  Rydaholm.	  Eftersom	  vi	  är	  många	  barn	  så	  fick	  
alla	  som	  ville	  spela	  vara	  med	  när	  vi	  spelade	  poolspel	  och	  vänskapsmatcher.	  Cuper	  kostar	  
pengar,	  där	  hade	  vi	  ett	  mindre	  antal	  intresserade	  spelare	  och	  där	  anmäldes	  spelarna	  
efter	  mottot	  ”först	  till	  kvarn”.	  
	  
Lakers	  Ungdom	  anordnade	  en	  tre	  dagars	  Sportlovs	  Camp,	  ett	  fyrtiotal	  spelare	  från	  Team	  
06	  var	  med	  och	  det	  var	  tre	  väldigt	  bra	  och	  uppskattade	  dagar.	  I	  slutet	  av	  mars	  stod	  Team	  
06	  som	  värdar	  av	  Intersport	  Cup,	  det	  var	  totalt	  22	  lag	  som	  gästade	  VIDA	  Arena	  och	  Växjö	  
Ishall,	  Team	  06	  bidrog	  med	  sex	  av	  de	  22	  lagen.	  Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  föräldrar	  och	  ledare	  
som	  alla	  bidrog	  till	  att	  dagen	  blev	  en	  riktigt	  bra	  dag.	  
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Vi	  ser	  fram	  emot	  en	  rolig	  säsong	  2014/2015,	  vi	  har	  haft	  ett	  år	  att	  lära	  oss	  vilka	  
funktioner	  som	  behövs	  i	  och	  kring	  laget	  och	  kommer	  att	  starta	  upp	  säsongen	  med	  en	  
satt	  organisation	  där	  alla	  vet	  vem	  som	  gör	  vad.	  
	  
/Petra	  Sällin,	  lagledare	  
	  
	  
Lakers	  Hockey	  Stars	  
Totalt	  132	  barn	  har	  varit	  anmälda	  till	  Lakers	  Hockey	  Stars	  under	  säsongen.	  Utöver	  det	  
har	  47	  ledare,	  21	  isledare,	  åtta	  materialare,	  tre	  gruppledare	  samt	  16	  lagledare	  varit	  
involverade.	  Lakers	  Hockey	  Stars	  har	  haft	  27	  träningstillfällen	  under	  säsongen	  med	  en	  
uppslutning	  på	  80-‐90	  barn	  per	  tillfälle.	  	  
	  
Under	  året	  har	  Lakers	  Hockey	  Stars-‐satsningen	  fått	  uppmärksamhet	  i	  riksmedia,	  bland	  
annat	  i	  Dagens	  Nyheter,	  Hockeykväll	  och	  Riksidrottsförbundets	  tidning.	  	  
	  
Satsningen	  går	  in	  på	  tredje	  året	  under	  säsongen	  2014/15	  och	  riktar	  sig	  då	  till	  flickor	  och	  
pojkar	  födda	  2008	  och	  2009.	  	  
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2013/14	  i	  siffror	  
	  
	  
98	  miljoner	  människor	  såg	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  under	  säsongen.	  	  
	  
	  
169	  320	  personer	  har	  besökt	  VIDA	  Arena	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher.	  
	  
	  
5	  022	  var	  publiksnittet	  i	  VIDA	  Arena	  under	  säsongen.	  	  
	  
	  
697	  medlemmar	  finns	  i	  Växjö	  Lakers.	  	  
	  
	  	  
200	  SHL-‐mål	  var	  en	  milstolpe	  som	  Växjö	  Lakers-‐forwarden	  Tomi	  Kallio	  kom	  upp	  i	  
under	  säsongen	  som	  gick.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


