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Säsongen som gav vårt första SM-guld 
 
En historisk säsong för Växjö Lakers och Växjö stad. Vi nådde vår första SM-final någonsin, 
vann SM-guld och avgjorde på hemmaplan till vår och våra supportrars stora glädje. Det blev 
en spännande resa och hela Växjö höll andan och slets mellan hopp och förtvivlan många 
gånger under den tuffa slutspelsserien. Känslan när segerpucken sattes och känslan av att se 
över 16 000 växjöbor på Stortorget är obeskrivbar. 
 
Men det gångna året handlar inte bara om SM-guldet. Det handlar också om upplevelsen i 
VIDA Arena som var bättre än någonsin. Det handlar om ungdomshockeyn där Lakers 
Hockey Stars fortsatte att locka hundratals knattar att börja spela ishockey och fler lär det bli. 
Ungdomarna och Juniorerna är viktiga för oss och J18-laget tog sig till slutspel i sin serie för 
första gången.  
 
Växjö Lakers organisation är engagerad, kompetent och ekonomiskt gör vi ett fantastiskt år. 
Det är självklart alla medarbetade, supportrar och alla ideella krafter som alltid ställer upp och 
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 SM-guldet och fått mersmak på det. Vi går in i nästa år med stort hjärta, 
engagemang och ser fram mot en rolig, framgångsrik och händelserik säsong tillsammans.  
 
Anders Klevsand, VD Växjö Lakers Idrott 
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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.  
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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 624 aktiva medlemmar samt 172 ledare.  

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 samt delar av försäljningen av stort 
hjärta-armbanden.  
Ungdomarna har dessutom hjälpt till vid SHL-matcher genom att delta i introt och varit 
behjälpliga vid power break. 

Växjö Lakers vill passa på att tacka alla ungdomar och föräldrar som ställt upp på olika sätt 
under säsongen – utan er hade alla insatser inte varit möjliga.  
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Ungdomssatsningar  
För tredje året i rad 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 2008 och 2009 och totalt 130 
knattar var med. Projektet uppmärksammade i riksmedia. 

Den gångna säsongen var det också premiär för Lakers Hockey Camp som hölls under 
sommarlov (171 spelare fördelat på två veckor), höstlov (125 stycken) och sportlov (77 
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”.  

Lakers Youth Coaches Academy  
Satsningen som pågått under ett år 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 startade med Plattformen som är SISU:s grundläggande 
ledarskapsutbildning för alla idrotter och fortsatte sedan med Svenska Ishockeyförbundets 
grundkurs för ledarskap. Syftet med LYCA är att fånga upp de med ett stort engagemang för 
ishockey och som har ledar- samt domartalanger.  
Projektet har varit framgångsrikt då vi nått målet att få fram utbildade ledare till vår 
verksamhet. Det har också uppmärksammats bland domarkåren i landet då de ser Växjö 
Lakers som de främsta inom avdelningen att satsa på att utbilda ungdomar till andra roller 
inom hockeyn än bara spelare. 
Projektet fick också publicitet i SVT när man för andra gången gick ut för att söka nya 
personer till projektet. 

Cuper  
Under säsongen har Elite Hotels Cup för U14, Intersport Cup för U8 och Alwex Cup för U12  
arrangerats i Växjö Lakers regi. Cuperna har fått bra betyg av de deltagande lagen. 
Organisation, arena och genomförande har fått beröm. 
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Växjö Lakers Idrott AB  

Totalt spelade representationslaget tre CHL-matcher, en träningsmatch, 28 SHL-matcher och 
nio slutspelsmatcher i VIDA Arena under säsongen. Publiksnitt under SHL var 4 980 
personer och under slutspelet 5 629 personer.  

 

 
Partners  

Under säsongen har Växjö Lakers haft avtal och samarbete med drygt 700 partners. Under 
säsongen har partnerträffar arrangerats, bland annat en golfdag på Växjö GK, kick off på Elite 
stadshotell, frukostmöten samt guldfirande på Elite Stadshotell.  
Växjö Lakers vill passa på att tacka alla som samarbetar med klubben.  

Mediestatistik  

2014/15 har totalt över 90 miljoner människor har sett Växjö Lakers på tv. Antalet Växjö 
Lakers-bilder publicerade i tryckt press motsvarade 345 sidor i tabloidformat till ett 
annonsvärde av över 28,3 miljoner kronor. På vaxjolakers.se har besökssnittet varit 78 000 
unika besökare i veckan. Under slutspelet snittade siffrorna på 112 000. 
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På webben i stort har bilder på Växjö Lakers nåtts av 709 miljoner människor till ett 
annonsvärde av 16,1 miljoner kronor. 
Hashtagen #vaxjolakers har använts cirka 580 000 gånger. Under slutspelet använde vi oss av 
#vlhgoldrush vilket användes 195 000 gånger. 

 

 

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.  

Växjö Lakers bedriver också välgörenhetsfonden ”Lakers Stora Hjärtan” som finansieras till 
100 procent av spelare och ledares löner. Fonden har stöttat avdelningen för svårt sjuka barn 
på Växjö Lasarett, inlett samarbete med fritidsgårdar i Växjö samt stöttat den egna 
ungdomssektionen på olika vis. Forwarden Liam Reddox har tagit 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.  
Under säsongen har Växjö Lakers sålt Stort Hjärta-armband där hälften av intäkterna gått till 
Hjärtebarnsfonden och resterande intäkt har gått till ungdomsverksamheten. 
Förutom detta har även punktinsatser gjorts som att skänka julklappar, skänka biljetter till 
Min stora dag med mera. 
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Växjö Lakers deltog också i Movember-kampen för att samla in pengar till forskning kring 
prostatacancer, ägnade en match åt musikhjälpen som samlar in pengar till Radiohjälpen samt 
var med i det traditionsenliga ”Run For Life” som samlar in stöd till forskning rörande 
sjukdomarna Duchennes och Beckers muskeldystrofi.  

 

 
 

 

 

Arrangemang  

Under säsongen har det gjorts ytterligare satsningar på arrangemanget under Växjö Lakers-
matcherna i VIDA Arena. Det har varit ett antal temamatcher som exempelvis 
höstfestmatcher, tjejkvällar, motormatcher, familjematcher mm.  

 
Till slutspelet gjordes det en Lakerspod som publicerades varje morgon matchdag, TV 
gjordes som slutspelsextra och intervjuer under matcher.  
Under slutspelet genomfördes dessutom en rad marknadsföringsarrangemang som skattjakter 
på stan, en filmserie, klädde Storgatan i guldklubbor, Fanwalk i samarbete med Lakejerna och 
Växjö och Co, samt en guldträff med partners och VIP-kunder. 
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Introt var extra genomarbetat med akrobater i taket, raketer och ljuseffekter. Till finalen kom 
en lasershow in i introt. Växjö Lakers vann svenska folkets omröstning om snyggaste introt. 
Till slutspelsmatcherna ordnades diverse tifon i form av t-shirt till alla besökare vid två 
matcher, brandgula ljusstavar och glasögon. 

 
Som säsongsstart genomfördes tredje upplagan av Lakers Skills Competition där Växjö 
Lakers spelare presenterades, tävlade i olika tekniska moment och avslutade med att spela 
internmatch. Arrangemanget drog cirka 2000 besökare. 

 

 

 

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.  

Utöver ishockeyn så hölls följande evenemang i VIDA Arena under 2013/14:  

- Arena Takeover (28-29 augusti 2014): 1400 gäster 
- Julgalan (11-12 december 2014): 3970 gäster 
- Champions of Rock (28 februari 2015): ca 4000 gäster 
- Chess in Concert (25 april 2015): ca 1500 gäster    
- Kvalmatch i Handbolls-EM (29 april 2015): ca 4500 gäster       
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VLH Event AB 

Under säsongen har det ordnats två evenemang under VLH Event. 

Arena Takeover (28-29 augusti 2014) som riktade sig mot universitetsstudenter och 
gymnasieelever. Evenemanget lockade 1400 gäster. 

Julgalan. (11-12 december 2014) som var en turnerande gala med artister som Martin 
Stenmarck, Linda Bengtzing, Andreas Johnson, Danny Saucedo, Brolle och Helena 
Paparizou.  Julgalan lockade 3970 gäster. 
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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 2014/15 har det synts ett ökat intresse över att sitta 
på plan 3 eller 4 under matcher. Restaurang och Plan4 har ofta varit fullbelagda och konceptet 
har passat Växjöpubliken. 

Nytt för säsongen var streetfoodkonceptet på plan2 samt att man utvecklat konceptet i 
Copperbar på plan3 med smörrebröd. 

Det har blivit bättre flöden, både under lunchserveringen och under matchkvällarna.  

I övrigt har restauranger och kiosker drivits på samma sätt som säsongen innan. 
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Ishockeysäsongen 2014/2015 

Representationslaget 

Verksamheten startade 5 maj med barmarksträning, denna pågick t o m veckan efter 
midsommar då individuell träning på valfri ort vidtog. 
 
Spelaromsättningen var av karaktär medel och de sista värvningarna gjordes under juli 
månad. Vår vana trogen hade truppen relativt stora inslag av importspelare. 
Hela truppen återsamlades efter den individuella perioden den 28 juli. Vi deltog för första 
gången i Champions League för hockey. Det äventyret tog tyvärr slut i gruppspelet. 
 
Hösten spelades av med blandat resultat. En stark start följdes av ojämna prestationer. Efter 
jul valde vi att förstärka truppen med två spelare. Detta fick önskad effekt och perioden efter 
jul levererades avsevärt jämnare prestationer än under hösten. 
Vår grundserieplacering blev precis som föregående säsong plats tre. Vi tog något fler poäng 
så vår målsättning att göra det lite bättre säsong från säsong uppfylldes. 
 
I slutspelet mötte vi i kvart, semi och final. Örebro, Frölunda och slutligen Skellefteå i en 
finalserie som vi till slut vann med 4-2 och klubbens första SM-Guld kunde bärgas. En 
milstolpe som gav en fantastisk känsla att nå. 
 
Under säsongen har vi plockat upp J20-spelaren Albin Storm när laget blev skadedrabbat. 
Vilket har fungerat bra eftersom Växjö Lakers hockey nu har arbetat in en röd tråd genom alla 
lag från hur man tränar till matchspel. 
 
/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 Calle Steen och J18-tränaren Pontus 
Nyberg också varit instruktör. Eleverna har under säsongen varit fördelade på två lag: J20 
SuperElit samt J18 Elit Division Ett.  

 

J20 SuperElit 

Vi körde sommarträning fem gånger i veckan från 14/4 fram till 18/6 ca 55 träningar. Startade 
träningen igen 28/7 och vi gick på is 4/8. Vi spelade nio träningsmatcher. 
Vi startade på totalt cirka 23-24. Men fyra spelare valde att sluta precis efter att vi gått på is. 
Vi fyllde på med tre spelare utifrån plus nerifrån J-18. 
Vi hade cirka 120 isträningar under säsongen och körde fys vid i princip varje is-pass. Vi 
hade väldigt hög närvaro vid träningarna, ingen ogiltig frånvaro på hela säsongen. 
I grundserien slutade vi 10:a. Och i fortsättningsserien missade vi precis slutspel och slutade 
7:a. 
Vi har under säsongen spelat med ett väldigt ungt lag, där vi hela tiden pratat om våra 
prestationer samt att spela in ett grundspel. 
Vi har sett stor skillnad i antal skott emot oss och sättet vi spelar utan och med puck. 
Försvarsmässigt har utvecklingen varit störst. Anfallsmässigt har utvecklingen gått framåt 
men kanske inte alltid haft kompetens eller riktig den utdelningen man har spelat sig till. 
Vi ser fram emot nästa säsong, att fortsätta utvecklas och ta ytterligare kliv i vår utveckling! 
 
/Calle Steen, huvudtränare 
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J18 Elit 

Vi körde sommarträning fem gånger i veckan från 14/4 fram till 18/6 ca 55 träningar. Startade 
träningen igen 28/7 och vi gick på is 4/8. Vi spelade nio träningsmatcher. 
Vi startade på totalt 25 spelare 23+2. Men två spelare valde att sluta precis efter att vi gått på 
is. Vi fyllde på med folk från U16 under året. 
Vi hade ca 120 isträningar under säsongen, vi körde fys vid i princip varje is-pass. Vi hade 
hög närvaro vid träningarna och ingen ogiltig frånvaro på hela säsongen. 
Vi spelade i J18Elit södra (12 lag), där vi spelade 22 seriematcher innan jul. Vi slutade 6:a 
och fick spela fortsättningsserien (7 lag) med 12 seriematcher. Vi vann fortsättningsserien och 
gick till slutspel.   
Vi spelade 16-dels-final i SM mot HV71 där vi åkte ur i en tredje och avgörande match. 
Säsongen 14/15 för J18 var helt okej. Vi klarade av de målsättningar föreningen hade satt 
upp, och tog det ett steg längre. Höjdpunkten var att vi gick till slutspel, det var det första 
slutspelet på juniorsidan i Lakers historia.  
När det gäller utveckling så gäller det att fortsätta jobba vidare och inte vara nöjd över att det 
gått bra. 
 

/Pontus Nyberg, huvudtränare 
 
U16 Elit 
 

Vi startade upp säsongen 2014/2015 den 21 april med 23 stycken spelare. Försäsongen 
börjades med en testdag och sen tränade vi på fem dagar i veckan fram till midsommar där vi 
tog ledigt innan vi kom tillbaka i träning igen och framförallt började träna på is. Försäsongen 
vad en bra sådan där alla tränade på bra och även träningsmatcher var bra där vi hade åtta 
stycken matcher tillsammans med ett träningsläger vi hade nere i Karlskrona vilket var väldigt 
lyckat.  
 

U16 Elit ställde upp med två stycken lag i seriespel. Ett lag i serien U16 Elit och ett lag i A1 
Division 1. I U16 Elit slutade vi på en fjärdeplats vilket var den högsta placeringen någonsin 
så länge Växjö Lakers har haft ett lag i U-16 Elit. I och med vi hamnade på en fjärdeplats i U-
16 Elit lyckades vi kvalificera oss till SM där vi först mötte Rönnängs IK från Tjörn och 
sedan IF Troja/Ljungby som vi tyvärr åkte ur mot. A1 Division 1 var en blandning av spelare 
från U-16 Elit och U-15 där målet var att alla skulle få chansen att spela matcher och där 
gjorde killarna bra ifrån sig.  
 

Vi ställde upp i DM för U16 och efter segrar mot Västerviks IK och HV 71 i semifinalspelet 
stod IF Troja/Ljungby för motståndet i en match vi vann med 3-2 och vi kunde titulera oss 
som DM-Mästare i Småland. I mitten av oktober åkte vi till Tibro Trophy vilket är en cup där 
Sveriges bästa U16 lag ställer upp i. Cupen för vår del får ses som väldigt lyckad då vi 
lyckades gå obesegrade i en grupp med Malmö, Frölunda, Djurgården, Leksand och Tibro IK. 
Dock förlorade vi kvartsfinalen sedan i A-slutspelet mot Rögle BK. 
 

Sammanfattningsvis tog U16 Elit flera kliv hela tiden under säsongen. Det var oerhört kul att 
se hur bra och hårt killarna tränade varje dag och så ofta som vi är aktiva med träningar och 
matcher två dagar i veckan. Som jag nämnde innan tog vi vår bästa placering någonsin i U16 
Elit med en fjärdeplats samt att i Tibro Trophy tog oss till ett A-slutspel för första gången och 
att vi krönte säsongen med att vara bäst i Småland i och med DM-Guldet! 
 

/Johan Jönsson, huvudtränare 
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U15 – Lakers 00 
 
Vi ville bygga vidare på var laget stod och hur varje individ låg till i sin hockey utbildning. Vi 
försökte sätta oss in och ta med oss detta. Ny bland ledare till året var Linus Bladström som 
kom in med öppna ögon och skötte delar av sommarträningen. Linus kom från Kallinge 
Ronneby. Wiktor fick chansen i J 20 elit som ass till Calle Sten. Efter halva säsongen började 
Linus spela hockey själv och Wiktor kom tillbaka och skötte fysen. 
Stor hjälp bakom kulisserna jobbade Filip Fridman med all info som kom in på hemsida.  
Materiellt så har Mike o Mange gjort ett fulländat jobb. Peo Bengtsson har alltid funnits där 
fixat och donat så allt ska flyta på. 
 

I spelartruppen var det några som valde att sluta med hockey, två fick möjlighet att kliva upp 
till U16 från start och vid jul fick ytterligare en av våra spelare börja i U16. 
 

Laget spelade 6 tränings matcher. Och deltog i fyra cuper. 
 

Vi har haft fyra ispass i veckan. Vi har haft fyspass på samtliga träningar, teknik, styrka och 
kondition. 
 

Vi har spelat i tre serier. Två av dessa matcher har gått på samma dag söndag. Vi har då fått 
fylla på med 01-orna för att bli lag. Detta beroende för lite folk i truppen. 
 

Majken Gunnarsson fick även spela efter jul med KHK tjejlag. 
Målsättning med säsongen var att höja ribban lite på vad som krävs att bli en bra 
hockeyspelare.  
Utvecklingen som vi tycker, så är det många som gått framåt. Vissa stunder riktigt bra. Det 
har varit mycket för många att sätta sig in i.  
 

Jag är mycket tacksam för att få vara en del av dessa killar och att fått jobba i Växjö Lakers 
ungdomsverksamhet. Har varit roligt intressant och lärorikt 
 
/Björn Nord, huvudtränare Lakers 00 
 
U14 - Lakers 01 
 
Säsongen inleddes i Maj 2014 med två månaders office träning följt av 5 veckors individuell 
träning. Laget gick på is gemensamt i samband med att Lakers Hockey Camp avslutades, dvs 
i mitten av Augusti. Försäsongen innehöll 10 matcher med en dubbelmatch mot HV71 som 
avslutning, att försäsongen gett resultat visades i att de flesta spelarna spelade 6 perioder i 
samma tempo.  
 

När säsongen inleddes bestod truppen av 28 spelare varav 4 målvakter och avslutades med 23 
spelare varav 2 målvakter.  
 

Lakers 01 har haft träningsdagar mån-tors och i samband med dessa tillfällen har det även 
bedrivits off-ice träning samt teori. Närvaron har varierat i förhållande till 
skador/sjukdomsläget där det efter jul har varit svårt att få ihop träningsgruppen pga. 
framförallt en ihärdig feber/influensa. 
 

Laget har spelat i två serier, Division 1B samt Division 2 där det senare laget mönstrat en 
betydande del från yngre årgångar och då framförallt spelare födda 02. I Division 2 slutade 
laget på plats 5 av 11 och i Division 1 som nummer 2 endast slagna av Tingsryd. Det 
sistnämnda ledde till att laget spelade i slutspelsserien efter Jul mot den övre halvan från 
”Norra” serien, där slutade laget på placering 7 av 8 ett resultat som präglades av ovan 
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angivna sjukdom/skadeläge. Det kan nämnas att man spelade oavgjort mot Linköping i sista 
matchen och då med ordinarie lag. Växjö blev således det enda lag som tog poäng av 
Linköping. 
 

Laget deltog i Smålands DM där man tog sig till final och slog Tingsryd med 8 – 1, således 
kan Lakers 01 titulera sig regerande DM mästare 2015. 
Lakers 01 spelade två Cuper, enligt tradition för U14 Göteborg Ishockey Cup (GIC) men även 
Byggpenta Cup förstärkt med spelare från 02. I GIC placerade sig laget som nummer 4 för att 
i fortsättningsserien sluta på en hedrande 5 plats. Även i Byggpenta Cup slutade laget som 
nummer 4. 
 

Säsongen har präglats av framgångar då framförallt under hösten för att under våren kantas av 
sjukdomar och skador på i stort sett samtliga spelare. Utvecklingen i laget har varit mycket 
tillfredställande och kan ytterst mätas i det faktum att man lyckades vinna DM då man 
tidigare år aldrig lyckats ta sig vidare från första omgången. Målsättningen är således att 
bygga vidare på det man har skapat och däri dra lärdom hur man undviker att hamna i en 
situation där stora delar av spelartruppen inte är spelbara. Självfallet ingår det i målsättningen 
att försvara DM titeln. 
Vidare så är ambitionen att ha 5 spelare med i Smålandslaget under säsongen. 
 
/Ledarna Lakers 01 

U13 - Lakers 02 

Säsongen startade första veckan i maj med tre försäsongsträningar per vecka. Många killar 
spelar fotboll men vi ändå har haft en bra uppslutning. 

 

Vi spelade bara en träningsmatch denna säsong med tanke på att inte krocka med 
fotbollssäsongen och för att vi deltog i en försäsongscup i Karlstad. Se nedan. 

 

Vi har varit 36 killar i truppen i år. Vi tappade två killar inför säsongen men har under 
säsongen fått tre nyförvärv. 

 
Säsongen startade första veckan i maj med tre försäsongsträningar per vecka. Många killar 
spelar fotboll men vi ändå har haft en bra uppslutning. 

 

Vi har tränat tre ispass och två fyspass per vecka denna säsong.  
 

Två lag i seriespel – olika serier.  
B2 Division 1 B – Efter jul slutspelsserie 
B2 Division 2 B 
Inte ett 1:a och ett 2:a lag. Vi har försökt snurrat så mycket som möjligt. Vi har försökt att 
anpassa vår laguttagning efter motstånd. Viktigt att vi är ett lag och inte två lag i laget. 

 

För första gången deltog vi i DM och lyckades väldigt väl. Vi gick vidare från 
kvartsfinalspelet (serie med fyra lag) och slutade 2:a i semifinalspelet (serie med fyra lag) 
efter Dalen som sedan vann DM. 

 

Vi deltog med två lag i Nordic Youth Trophy 18-21/9 som spelades i Karlstad med omnejd. 
Väldigt lyckad turnering och lagsammanhållningsaktivitet. Vi lärde oss mycket både på isen 
och vid sidan av isen. Både spelare och ledare hade en väldigt trevlig vistelse i Karlstad.   

 

Vi har haft en enorm utveckling denna säsong både som lag och individer.  
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Vi har fortsatt att jobba med våra ledord:  
- Ha kul 
- Justa kompisar 
- Grundteknik 
- Viljan att lära  
- Lära oss att våga vinna  
- Laget före jaget – jaget för laget. Vad bidrar jag med? 

 
Summerat så är denna säsong den roligaste hitintills då vi har haft vår största utveckling sedan 
detta lag startades för sju år sedan.  
 
/Ledarna Lakers 02 
 
U12 - Lakers 03 
 
Säsongen 2014-2015 var lagets sjätte i Lakers regi. 
Vi har inte bedrivit någon försäsongsträning.  
 

Truppen består av 37 spelare  
3 spelare valde att sluta inför säsongen, dessa spelare är uteslutande barn som tillkommit 
under resans gång. Det har tillkommit 2 spelare under säsongen, en utan erfarenhet och en 
från annan förening. 

 

Vi har haft 88 antal träningar med god närvaro 
Vi har även bedrivit fysträning 1 gång per vecka 

 

Team 03 har deltagit med två lag i Seriespel anordnat av Smålands ishockeyförbund. Vi har 
även anordnat 5 träningsmatcher. Vi har spelat 33 matcher under året. 
 

Vi har som lag deltagit i 5 cuper under säsongen, fyra av dessa med frivilligt deltagande. 1 
nivåindelad. Resultaten har varit varierande.   

 

Som helhet har de flesta utvecklats under året. Främst de spelare med kortare medverkan i 
verksamheten. Team 03 har tidigt använt oss av nivåindelning på träningarna för att kunna 
bibehålla individutveckling. Vi har även använt oss av blockmetodik i seriespel.  

 

Vi har som ambition att anmäla två lag till seriespel med liknande blockmetodik som använts 
tidigare.  

 

Sommarträning kommer att bedrivas tre gånger per vecka under hela sommaren med 
undantag för juli månad. Eric Södersten ansvarar för sommarfysen.  

 

En långsiktig målsättning är att Team 03 skall fostra flest antal spelare i föreningens historia 
som följer med i Lakers elitutvecklingsled utan att tumma på glädjen och alla barns 
utveckling. 
 

/Ledarna Lakers 03 
 

U11 - Lakers 04 

VLH 04 består i skrivande stund utav 41 spelare, 40 killar och 1 tjej. Ett glatt gäng som har en 
stor spelglädje och börjar skapa en bra team-känsla. Att agera hejarklack till varandra i pauser 
till att klappa om varandra efter en förlust och bäst av allt, slänga sig i sargen efter en vinst. 
Säsongen som gått har två st spelare börjat hos oss, vilket fungerat mycket bra! Vi har även 
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några bortfall under säsongen som beror på bristande intresse. VLH 04 består även utav 9 
istränare, 4 materialare, 1 lagledare, 2  info/föräldrauppdragsansvariga.  
 
Även denna säsong så har vi märkt av att träningsnärvaron sviktar till och från. Vi upplever 
att detta beror på andra aktiviteter som spelarna utövar.  Denna säsong har vi även haft som 
krav för att spela match så tränar man minst två st träningar vilket uppfattats som positivt. 
Den nivåindelade träningen har även den fortlöpt, utvecklingen är över förväntan. Våra 
målvakter har även fått ta del av Lakers målvaktstränare, något som uppskattats. Ett annat 
tempo och ett annat engagemang har synts på isen. 
 

Vi har 14/15 spelat med tre st lag i olika C2 serier, olika lag, olika motstånd, olika avstånd. Vi 
har hamnat i mitten resultatmässigt i de tre serierna, vissa matcher har vi spelat med stora 
siffror och ibland med uddamål. Vi har även haft ett samarbete med 05:orna, under hela 
säsongen har vi frekvent plockat in spelare därifrån till match. Från början på säsongen till de 
sista matcherna så ser man inte att det är samma lag. Spelförståelsen börjar bli ett faktum för 
alla, vissa har den och vissa lär sig fortfarande.   
 

Vi har varit iväg på två st cuper under säsongen som gått. En övernattningscup i Eksjö i 
början på säsongen, två lag som kämpade på bra trots att sommaren knappt var slut. Vi 
avslutade säsongen med en cup i Olofström där vi slutade som tvåa efter final (där vi vunnit 
över laget som vann, tidigare under dagen) samt trea. 
 

Säsongen 14/15 har varit utvecklande för laget på flera plan, ribban har lagts upp vad gäller 
uppförande och ordning. Spelarna är äldre och visar ett annat engagemang för sin ishockey.  
Nu sitter vi med ett gäng spelare som enl. årets utvärdering längtar att gå upp ett steg och 
utvecklas ännu mer! 
 

/Sofia M Abrahamsson lagledare Lakers 04 
 
U10 - Lakers 05 
 
Säsongen började med föräldramöte och en lätt träning där nästan alla medverkade trots att 
fotbollen hade nästan en månad kvar på säsongen 
Vi har inte haft några fasta tider till träningar och därför letat träningstillfällen på helgerna för 
att få till någorlunda mängd ispass. Totalt fick vi ihop 63 ispass under säsongen. 
 

Vi har haft en stomme på cirka tio tränare, en webbansvarig, fyra materialförvaltare och en 
lagledare som nästan alltid varit med på träningarna.. Det har funkat bra och det är en fördel 
att vi har varit många då nivåerna har varierat, framför allt i början av säsongen. 
 

När vi började var vi runt 48 barn, under säsongen har det fyllt på med ett barn och ett har 
slutat. 
Vi har tränat 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 mycket puckteknik och övat grunder i passningsteknik. Vi har även växlat 
upp och börjat köra en del spelövningar såsom pass, uppspel och 1 mot1 och avslut. 
 

Gruppen har utvecklats bra under året och man har tagit ett stort steg för varje vecka som vi 
tränat. Vi har jobbat med nivåanpassning och vi har anpassat och utmanat i övningarna, vi har 
bland annat gått från sex till fem grupper då grupperna har närmat sig varandra rejält. 
 Vi har kört med fyra målvakter på träningarna och alla som vill testa har fått göra det, det har 
varit cirka 15 som har provat på att vara målvakt. 
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Vi har även varit med på både Höstlovs Camp och sportlovs Camp, i båda dessa camper var 
det cirka 30-35 av barnen som var med och på sportlovscampen var vi ett antal ledare som var 
med och höll i träningarna och hjälpte till runt isen. 
Vi har fortsatt att jobba med Fair play, inte minst med värdegrunderna och om vikten med att 
uppföra sig bra mot både varandra och mot domare och motståndare.  
 

Vi har spelat med tre lag i olika poolspel, utöver det har vi spelat träningsmatcher på halvplan 
och även på helplan, vi har deltagit i två cuper per barn, i Tyringe, Diö, Nässjö, Alvesta och 
sedan på skärtorsdagen hemma i VIDA. 
Totalt har vi spelat 37 matcher, vi har utvecklats enormt mycket när det gäller det individuella 
men även som lag har vi haft en fantastisk utveckling på alla punkter. 
12 spelare har även varit med och hjälpt U12 när det har saknats barn till deras matcher, 
samtliga av dessa har visat att man kan klara detta både fysiskt och mentalt. 
På de ordinarie träningarna har vi haft en hög träningsnärvaro, cirka 87 procent 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, och ett stort tack till alla barnen som är helt underbara som grupp, det är en 
ren lycka att vara ledare till Växjö Lakers 05, vill även tacka alla föräldrar som ställer upp för 
sina barn men även för deras stöd i det vi gör under säsongen. 
 
/Peter Ländell, huvudtränare Lakers 05 
 
 
U9 - Lakers 06 
 
Vi startade säsongen den 7 september i Växjö Ishall. Vid första träningspasset hade vi en 
närvaro av 60 barn och 10st isledare. Laget har två huvudtränare, Jimmy Stark och Mikael 
Sjölund, till sin hjälp har de 3st assisterande tränare och 10st isledare, Totalt 15st ledare på 
isen varav fem är utbildade tränare. Petra Sällin är Lagledare och vi har haft 9st materialare. 
Under säsongen har vi också tillsatt två matchbokare som uteslutande sysslat med att boka in 
matchtillfällen för laget. 
 

Under säsongen har vi haft en dubbelträningstid på fast dag i veckan och utöver denna 
träningstid har vi sökt ytterligare en tid per vecka. Dubbelträningspassen har nästan helt 
uteslutande hållits på söndagar och extratiden har varierat efter tillgång av istider. 
 

Vi är idag 61 spelare i laget, vi snittar på ca 55 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 spelarnas förmåga och mycket fokus på smålagsspel, 
skridskoövningar och en del kampövningar. 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. 
Målsättningen under året har varit att öka kunskaperna hos bredden i truppen för att samtidigt 
få en högre nivå på träningarna som alla spelare gynnas av. De spelare som vi har tappat 
under säsongen har vi tappat beroende på bristande intresse, svårigheter med träningstider 
samt krockar med andra aktiviteter. 
 

Under säsongen har vi haft utbyte med Alvesta, Diö, Rydaholm, Sävsjö, Gislaved och 
Lenhovda och spelat tot. 9st poolspel, därtill har vi medverkat i Oliver Ekman Cup Tingsryd, 
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Mörrum Cup, Wild Kings Cup i Kristianstad, Roséns Cup i Alvesta och Börjes Cup i 
Tingsryd. I genomsnitt har varje spelare fått spela 7 poolspel och/eller cuper under säsongen. 
Vi ser fram emot en rolig säsong 2015/2016  
 
/Jimmy Stark, Huvudtränare och Petra Sällin, Lagledare Lakers 06 
 
U8 - Lakers 07 / Tre Kronors Hockeyskola 
 
Hösten 2014 startade Lakers 07 upp som ett eget lag och sista helgen i september hade vi vår 
första träning. 
 
Storleken på truppen har hållit sig kring drygt 60 spelare under säsongen (63 aktiva när 
säsongen avslutades). Några har kommit till under säsongen och totalt har 12 st spelare 
anmält att de slutat spela ishockey. Vi startade med tre tjejer men när säsongen var slut var det 
endast en aktiv tjej kvar. På ledarsidan har vi haft kring 30 st uppdelade på isledare, material 
samt lagledare. 
 

Vi har haft kring 30 träningstillfällen där vi under större delen av säsongen delade upp laget i 
två olika träningsgrupper. Vi har haft ett snitt på 40 deltagare per tillfälle 
 

Laget har deltagit i 3 cuper/poolspel (Sportlovscup i Karlskrona, poolspel i Värnamo samt 
Intersport Cup i Växjö) samt dessutom haft tre interna poolspel. 
 

Målsättningen med denna säsong har i första hand varit att spelarna ska ha kul på isen och 
utveckla sin skridskoåkning, samt att vi har försökt bygga en organisation kring laget inför 
kommande år, och det känns som att vi lyckats bra med detta. Vi genomförde dessutom en 
riktigt bra och uppskattad Intersport Cup med fokus på barnen och ishockey. 
 
/Ledarna Lakers 07 
 
 
Lakers Hockey Stars 

Vi har under säsongen haft 120 pojkar och flickor födda 2008-2009 i verksamheten 2014/15.  
 

Under säsongen har vi haft 22 träningstillfällen och har varit cirka 32 isledare, 6 materialare 
och16 lagledare. 
 

Verksamheten har fungerat fantastiskt väl under säsongen och engagemanget har varit stort 
både bland föräldrar och barn. Jag vill tacka alla inblandande för den gångna säsongen. 

/Ledarna i Lakers hockeystarsakers Hockey  
       


