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Hopp och förtvivlan stärkte vårt varumärke 
 

Jag är stolt att få arbeta som VD för Växjö Lakers. Det är en fantastisk organisation vi har 

som stödjer vår kärnverksamhet ishockeyn. 

Utan mina medarbetare i fastighet, restaurang, försäljning, biljett, PR, föreningen och 

ekonomi teamet, ingen nämnd ingen glömd, hade det inte fungerat. Därtill alla fantastiska 

ideella krafter som ställer upp i vått och tort, vad skulle vi göra utan er? Vår partners och 

supporters som troget medverkar till att kunna ställa ett konkurrenskraftigt lag på isen.  

Stort tack till er alla! 

När det då gäller vår kärnverksamhet ishockeyn gör vi ständigt framsteg, i såväl våra 

ungdomslag, juniorlag som A-lag.  

Det vi tillsammans har bjudit våra fans på säsongen 2015/2016 kommer gå till historien och 

stärka Växjö Lakers varumärke ytterligare i hela Sverige. 

Kan det bli mer spännande på isen än vad det har varit den här säsongen?  

Det var någon som frågade mig under en av slutspelsmatcherna hur många hjärtstartare vi har 

i Vida Arena.   

Jag svarade att det hade behövts 5750.  

Att slitas mellan hopp och förtvivlan stor del av säsongen har stärkt vår organisation. Efter 

drygt halva säsongen var det få som trodde på oss.  

Men sakta men säkert stod hela Växjö Lakers axel mot axel, hjärta mot hjärta och visade hela 

hockey-Sverige vad vi är förmögna till att prestera. 

Nästa säsong kommer vi att bygga vidare ytterligare och tillsammans hjälpa till att utveckla 

Växjö Lakers till nya höjder och en fantastisk säsong.  

 

Jag ser redan fram emot den! 

/Stefan Hörberg, VD Växjö Lakers Idrott 
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Koncernen Växjö Lakers  

Växjö Lakers drivs genom föreningen Växjö Lakers Hockey samt två dotterbolag:  

Växjö Lakers Idrott AB och Växjö Lakers Fastighet 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 ca 600 aktiva medlemmar samt ca 170 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 press-

förtäringen, 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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Ungdomsgym 

 

Under våren 2016 färdigställdes ett nytt gym i gamla ishallen. Det är inrett för fysträning för 

våra ungdomslag. Ny brottarmatta, utfallsstegar och annan utrustning finns i denna fina 

anläggning. 

Ungdomssatsningar  

 

För fjärde 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 2009/2010 Så många som 140 

knattar var med under säsongen.  

Camper 

 

Vår mycket uppskattade Lakers Hockey Camp som hålls under sommarlov (195spelare 

fördelat på två veckor), höstlov (111 stycken) och sportlov (110 stycken) ökade fortsatt i antal 

deltagare. Syftet med camperna är att erbjuda mer ishockey – och specialiserad träning – 

utanför den ordinarie verksamheten. Teman har bland annat varit ”individuell teknikträning” 

och ”taktik och spel”.  

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 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 2015/16:  

- VXU (6 maj) 750 deltagare 

- I Love Musicals (3 oktober 2015) 3500 besökare 

- Volvo Event (13 februari) 1300 deltagare 
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Växjö Lakers Idrott AB  

Totalt spelade representationslaget tre CHL-matcher, en träningsmatch, 26 SHL-matcher och 

sex slutspelsmatcher i VIDA Arena under säsongen. Publiksnitt under SHL var 4 947 

personer och under slutspelet 5 498 personer.  

 

 

 

Partners  

Under säsongen har Växjö Lakers haft avtal och samarbete med drygt 700 partners. I vanlig 

ordning arrangerats partnerträffar. Vår uppskattade golfdag på Växjö GK där spelare och 

partners går ut tillsammans följt av den sedvanliga kick offen på Elite stadshotell samt 

frukostmöten.  

Växjö Lakers vill passa på att tacka alla som samarbetar med klubben.  
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Mediestatistik  

2015/16 har totalt över 82 miljoner människor har sett Växjö Lakers på TV motsvarande 193 

timmars exponeringstid. Antalet Växjö Lakers-bilder publicerade i tryckt press motsvarade 

243 sidor i tabloidformat till ett annonsvärde av över 18,9 miljoner kronor.  

På vaxjolakers.se har besökssnittet varit 78 000 unika besökare i veckan. Under slutspelet 

snittade siffrorna på 112 000. 

På webben i stort har bilder på Växjö Lakers nåtts av 586 miljoner människor, till ett 

annonsvärde av 18 miljoner kronor. 

 

Välgörenhet  

Växjö Lakers fortsätter arbeta under parollen ”Stort Hjärta” och under den gångna säsongen 

har samarbeten med Kvinnojouren Blenda/Växjö, Rosa bandet och Lekterapin på Växjö 

Lasarett fortsatt. Storsatsningen på Movember som hela SHL deltog i var också ett lyckat 

välgörenhetsprojekt.  

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. Laget var också guldsponsor för Team Rynkeby som cyklar 

till förmån för barncancerfonden. 

Forwarden Liam Reddox har tagit ett eget initiativ – Red’s Stora Hjärta – där han köper två 

säsongsplatser i VIDA Arena som skänks till barnkliniken på Växjö Lasarett.  
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Under säsongen har Växjö Lakers sålt Stort Hjärta-armband där hälften av intäkterna gått till 

Hjärtebarnsfonden och resterande intäkt har gått till ungdomsverksamheten. Vi bjöd även in 

hjärtebarnen till att åka skridskor före en A-lags match.  

Min stora dag har funnit på plats, deltagit i event med spelare och haft rundvandring i Vida 

Arena. 

 

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 tjejkvällar, 

motormatcher, familjematcher mm.  

 

I alla våra sociala medier kanaler så som Twitter, Facebook, Instagram har vi ökat antal 

följare och fortsätter att dela med oss av lagens vardag, stort som smått. 

Det har bland annat gjorts Lakerspoddar, TV-reportage med Henrik Evertsson, 

Nyförsvärvsinslag, Slutspelsextra, Carpool och så klart den uppskattade Julkalendern där 

spelarna bjuder på sig själva i varsin lucka.  

 

Till slutspelsmatcherna ordnades diverse tifon bland annat i form av t-shirt till alla besökare. 

Som säsongsstart genomfördes fjärde 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. 
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Ishockeysäsongen 2015/2016 

Representationslaget 

Efter en rekordkort barmarksträning (till följd av det långa slutspelet) återsamlades laget 

första veckan i augusti. Enbart fyra nya spelare var en klart lägre omsättning än vad som 

normalt sker. Efter sedvanlig uppstart med läger i Halmstad och Skills competition på 

hemmaplan, spelades CHL samt tre ytterligare träningsmatcher. CHL avverkades med en 

sextondelsfinal som resultat, Djurgården blev för svåra. 

SHL’s grundserie började för oss på ett bekymmersamt sätt med enbart två vinster på de 

första åtta omgångarna. Vi bestämde oss tidigt därför att förstärka truppen med två ytterligare 

forwards. Ganska omgående svängde resultaten. 10 raka matcher med poäng följde, 9 vinster. 

14 vinster på de sista 19 omgångarna fram till jul blev resultatet. Tabellmässigt pendlade vi 

runt en 3-4 plats. 

Efter jul följde återigen en tyngre period och vi föll tillbaka något i tabellen. Med 8 omgångar 

kvar hängde direktplatsen till kvartsfinalerna löst. Utmaningen var att vinna minst 7, helst alla 

8 för att klara det. Resultatet blev 7 vinster av 8 och vi klarade kvartsfinalplatsen med minsta 

möjliga marginal. 

Kvartsfinalerna innebar ett motstånd i form av Linköping, återigen hamnade vi i brygga efter 

0-2 i matcher men återigen levererade laget när det behövdes som mest. 4 raka vinster innebar 

semifinal för tredje året i sträck. 

Semifinalerna mot Skellefteå blev oerhört underhållande och dramatiska. Det krävdes 7 

matcher och övertid innan Skellefteå till slut kunde bringa oss på fall. 

En något ojämnare säsong än vi hade hoppats och siktat på men i slutändan ett klart 

framgångsrikt år. Semifinal med lite mersmak för tredje raka säsongen måste vi anse som väl 

godkänt och vi fortsätter resan mot att etablera oss som en av Sveriges absolut ledande 

organisationer. 

 

Trevlig sommar. 

 

/Henrik Evertsson, sportchef 
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Junior/Ungdom 

När det gäller ungdomsverksamheten så ser jag att vi har tagit stora steg dom sista åren. 

Denna säsong har vi jobbat fram en utbildningsplan som gör att vi kommer att ta ännu fler 

steg i rätt riktning framöver. 

J18 startade säsongen lysande, men skador och sjukdomar gjorde att vi tappade mark och 

missade topp 5 före nyår och möjligheten att spela J18 allsvenskan som startar efter nyår. 

För J20 var det tvärtom, vi hade det väldigt jobbigt innan nyår innan vi växlade upp och 

avslutade serien bra efter nyår. För första gången i Växjö Lakers historia så tog vi oss till 

slutspel där vi stötte på Linköping. Dessvärre blev det sorti med 2-0 i matcher, en milstolpe.  

 

/Janne Karlsson, Utvecklingschef Junior/Ungdom Hockeygymnasium 

 

Hockeygymnasiet/grundskola  

Växjö Lakers samarbetspartner för hockeygymnasiet är Växjö Fria Gymnasium.  

Janne Karlsson, har under året varit ansvarig för hockeygymnasiet. Instruktörer har Johan 

Jönsson, Pontus Nyberg och Kevin Everlöf varit. 

Växjö Fria har för första gången även haft en breddverksamhet som vi kallar profilhockeyn. 

Instruktör för året som varit har Andrè Kallenberg varit. 

Växjö Lakers samarbetspartner för grundskolhockeyn är Thoren Framtid. Två dagar i veckan 

får eleverna from årskurs 5 tom årskurs 9, träna ishockey på skoltid, Jan-Erik Modigs och 

Calle Steen har varit instruktörer. 
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J20 SuperElit 

I mitten av april startade vi upp med försäsongsträningen för att förbereda oss på bästa sätt 

inför den kommande is-säsongen. Vi hade en stabil trupp med en bra mix av rutinerade J20 

spelare och med tillskott från de egna leden. Ett par nyförvärv utifrån blev dessutom klara för 

spel hos oss och kom att ansluta till truppen under senare delen av våren och försommaren.    

Vi klev på isen i början av augusti och spelade våra första matcher i början av augusti och 

totalt spelade vi sju stycken innan serien drog igång. Med blandat spel och blandat resultat 

vann vi fyra av sju matcher men det viktigaste av allt i det här skedet av säsongen var att 

analysera vad vi skulle fokusera vår träning på inför stundande seriespel.  

Väl i serien spelade vi bra de flesta av matcherna, defensiven var väldigt bra men vi hade lite 

svårt med målskyttet. Trots bra spel blev det en väldigt tuff start med många 

uddamålsförluster vilket syntes i tabellen. Man ska absolut inte skylla ifrån sig men det 

kändes stundtals aningen orättvist för grabbarnas skull. Pucken ville inte in framåt och det 

kändes som vi inte fick betalt för hårt arbete i inledningen av säsongen och 2-1 och 3-2 

förlusterna var tyvärr många.   

I november skedde det förändringar på ledarsidan i J20 laget. Det blev en nystart där vi satte 

upp nya nivåer och ramar att sträva efter. Det sattes även upp nya mål där det slutliga målet 

var glasklart för alla. Vi ska till SM-Slutspel! I grundserien av J20 SuperElit Södra slutade vi 

på en nionde plats vilket betyder att vi skulle spela en fortsättningsserie efter nyår där vi slogs 

ihop med lag från J20 SuperElit Norra.  

I fortsättningsserien som höll på från januari till mars slutade vi på en sjätte plats vilket 

innebar att vi kvalificerat oss för SM-Slutspel för första gången i klubbens historia på J20 

nivå. I slutspelet ställdes vi mot Linköpings HC där vi förlorade första matchen på 

hemmaplan i Växjö Ishall med 0-4 trots bra spel från vår sida. I andra matchen uppe i 

Linköping förlorade vi med 4-1 och vi var utslagna ur slutspelet.  

I det stora hela gjorde vi en bra säsong från det i november där vi satte upp nya nivåer och 

ramar i samband med nya ledarstaben intåg och där vi bestämde oss för nu är det slutspel som 

gäller. Vi såg en ständig utveckling på laget och spelarna vilket gjorde att vi hade några killar 

som fick spela med A-laget ett antal gånger samt att laget i sig kvalificerade sig till SM-

Slutspel för första gången någonsin och det ska alla spelare och ledare runt omkring laget ha 

en stor eloge för! 

 

/ Johan Jönsson och Joel Rönnmark, Tränare  

 

J18 Elit 

Inledning Vi körde sommarträning 5 gånger i veckan från 16/4 fram till 17/6 ca 55 träningar. 

Startade träningen igen 20/7 och vi gick på is 4/8. Vi spelade 9 träningsmatcher. 

Truppen Vi startade på totalt 26 spelare 23+3. Vi fyllde på med folk från U16 under året. 

Träningar Vi hade ca 125 isträningar under säsongen, vi körde fys vid i princip varje is-pass. 

Vi hade väldigt hög närvaro vid träningarna, vi hade ingen ogiltig frånvaro på hela säsongen. 

Serie 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 slutade 3.a i 

fortsättningsserien och säkrade elitplatsen för nästa säsong.  

Summering Säsongen 15/16 för J18 var helt ok. Vi klarade av de målsättningar föreningen 

hade satt upp. När det gäller utveckling så gäller det att fortsätta jobba vidare och inte vara 

nöjd över hur det ser ut nu, utan sträva efter att ta nästa steg. 

 

/Pontus Nyberg, Huvudtränare 
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U16 Elit 

 

Vi startade upp säsongen 2015/2016 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 

var bra där alla tränade på bra och även träningsmatcher var vi nöjda med där vi hade åtta 

stycken matcher! 

 

Under säsong har det varit väldigt bra närvaro rakt igenom, om man bortser från skador som 

vissa i gruppen drabbats av! Efter 7 omgången valdes det att slå ihop U16 elit och U15 för att 

göra 2 stycken träningsgrupper för att få mer individanpassning på spelarna! I serien slutade 

vi på en 7:e plats som jag själv tycker är väldigt strongt med tanke på att vi hade 7st 

underåriga med i truppen som ordinarie. DM åkte vi ut i semi där förlorade vi med uddamålet 

mot HV71 som sedan också vann både DM och blev SM-mästare i U16! 

 

Summering av säsong 15/16 är att vi lyckades väldigt bra med de individuella mål vi hade! 

Utveckling på grabbarna var bra, ju längre säsongen gick desto mer målmedvetna blev de. 

 

/André Kallenberg, Huvudtränare 

 

U15 – Lakers 01 

 

Säsongen inleddes i maj 2015 med två månaders off-ice träning följt av fem veckors 

individuell träning. Under den organiserade försäsongen så körde spelarna fyra pass i veckan 

för att vid midsommar gå över till sina individuella program. Laget återsamlades i början av 

augusti samtidigt som man började sin isträning. Upplägget för försäsongen omfattade totalt 

fem träningsmatcher och en endagars camp där motståndet utgjordes av vardera två möten 

mot Rögles och Täbys Team-01.  

Truppen var näst intill intakt jämfört med avslutningen av föregående säsong med 22 spelare 

och två målvakter. Under säsongen så har spelare från Lakers 02 använts för att säkerställa att 

tränings- och matchförutsättningar har varit goda för att utveckla truppen enligt de riktlinjer 

som gäller för ungdomslagen i föreningen.  

De erfarenheter som drogs från föregående säsong gjorde att Lakers 01 valde att ställa upp 

med ett lag i A2 Div1, en serie som spelades utan uppdelning under hela säsongen och där 

Växjö slutade på tredje plats efter en rafflande sista omgång. 

Laget har deltagit i DM med målsättning att ta sig till final och där försvara titeln från 

föregående år där man togs sig till final och där ställdes man mot HV71 där det blev 

uddamålsförlust. Detta är självklart trist då målsättningen var att försvara ”bucklan” men 

samtidigt så gratulerar vi HV71 till en välförtjänt seger. 

Under säsongen har laget haft sex representanter i Smålands Team 01 där målsättningen inför 

säsongen var minst fem. 

 

/Ledarna Lakers 01 

 

U14 – Lakers 02 

   

Säsongen startade första veckan i maj med två försäsongsträningar per vecka med bra 

uppslutning. Vi spelade två träningsmatcher mot Team Stålbucklan och så arrangerade vi vår 

egen cup Elite Hotels i mitten på september. 
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Vi har varit 32 killar i truppen i år. Vi tappade två killar under säsongen men har också fått ett 

nyförvärv. 

Vi har denna säsong tränat fyra ispass och två fyspass per vecka med god uppslutning. Det 

innebär drygt 100 ispass och 50 fyspass. Till detta har vi jobbat lite mer med teori där vi har 

kört separata teoripass. Hela vår utveckling har baserats på följande hörnstenar: 

 

Två lag i seriespel – olika serier.  

- B1 Division 1 C – B1 Division 1 Slutspel. Vi slutade 1:a i 1C-serien och slutade 3:a i 

slutspels-serien.   

- B1 Division 2 B. Vi slutade 2:a i denna serie 

 

Vi har gjort en strålande säsong både resultatmässigt och utvecklingsmässigt. Vi vann eller 

spelade oavgjort 73 % av matcherna. Vi vann eller spelade oavgjort 78 % av 3:e perioderna 

vilket tyder på att vi är bra tränade och har en stark lagmoral. 

 

Vi har försökt att anpassa vår laguttagning efter motstånd, vi har försökt snurrat så mycket 

som möjligt på spelare. Viktigt att vi är ett lag och inte två lag i laget. 

 

Vi vann vår semifinalserie efter tre raka segrar och gick därmed till final mot HV71 där vi 

tyvärr fick se oss besegrade med 5-7. 

Vi deltog med två jämna lag i vår egen Elite Hotels cup (11-13/9) där vi slutade 2:a och 8:a. 

En väl genomförd turnering där vi såg att vi klarar av att matcha våra motståndare med vår 

breda trupp. Denna cup gav oss ett härligt självförtroende som vi har byggt vidare på hela 

säsongen. 

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 hittills, då vi har haft vår största utveckling sedan 

detta lag startades för åtta år sedan.  

 

/ Ledarna Lakers 02 

 

U13 - Lakers 03 

 

Under säsongen 2015-2016 har Lakers 03 bestått av 34 spelare, 31 utespelare och 3 

målvakter. Vi har haft försäsongsträning som bestod av tre pass per vecka från maj till och 

med juni. Vi har haft god närvaro på våra träningar, ca 25 spelare per pass. 

Team 03 har deltagit med två lag i Seriespel anordnat av Smålands ishockeyförbund B2 

division 1 och B2 division 2. Vi kom trea i division 1 seriens slutspelsserie och tvåa i division 

2 serien vilket vi är nöjda med. Vi har även spelat några träningsmatcher. 

Vi har som lag deltagit i 3 cuper under säsongen, Karlstad, Mörrum och Linköping. 

Som helhet har de flesta utvecklats under året. Främst de spelarna med kortare medverkan i 
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verksamheten. Lakers 03 har tidigt använt sig av nivåindelning på träningarna för att kunna 

bibehålla den individuella utvecklingen.  

Vi har som långsiktig målsättning att Lakers 03 skall fostra flest antal spelare i föreningens 

historia som följer Lakers Utvecklingsplan för spelare utan att tumma på glädjen och alla 

barns utveckling. 

Vi är ett härligt gäng med bra sammanhållning som gjort framsteg under säsongen både på 

och utanför isen. 

/Ledarna Lakers 03 

 
U12 - Lakers 04 

   

Säsongen 15/16 har Lakers 04 varit 38 spelare, 33 utespelare och 5 målvakter. 

Vi började med försäsongsträning i maj och hade då två pass i vecka. Vi tränade tre ispass i 

veckan från och med i mitten på augusti och slutade i mars. Det har varit bra träningsnärvaro 

under säsongen, ca 25-30 spelare per träning. 

Under säsongen deltog vi med tre lag i två olika serier, två lag i en och ett lag i en. 

Vi är nöjda med matcherna i serierna då vi spelade många jämna och bra matcher. 

Vi har också deltagit i tre olika cuper, en i Nybro med två lag, en i Diö med två lag samt vi 

avslutade säsongen med att arrangera Alwex cup hemma i Växjö. En mycket uppskattad 

turnering som spelades över två dagar med lag från bl.a. Stockholm, Göteborg, Småland och 

Skåne.  

Sammanfattningsvis så är vi ett härligt gäng som gjort stora framsteg under säsongen både på 

och utanför isen. 

 

/Henrik Danielsson, Huvudtränare Lakers 04 

U11 - Lakers 05 

  

Säsongen började med försäsongsträning bara någon vecka efter vi slutat på is, intresset 

visade sig vara stort och deltagandet låg på runt 50 %. 

I år har vi nästan uteslutande haft tre ispass i veckan. Totalt fick vi ihop 88 träningar under 

säsongen. 

När vi började var vi runt 46 barn, under säsongen har det fyllt på med 1 barn och ingen har 

slutat.  

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 fem målvakter på träningarna och det har blivit fem permanenta målvakter, i 

år har vi haft mer hjälp med målvaktstränare vilket har varit bra. 

Vi har spelat med tre lag i seriespel, utöver det har vi spelat träningsmatcher, vi har deltagit i 

1 cup per barn, i Oskarshamn och Mörrum. Totalt har vi spelat 21 seriematcher per lag, och 

ett antal träningsmatcher, vi har utvecklats enormt mycket när det gäller det individuella men 

även som lag har vi haft en fantastisk utveckling på alla punkter. 

På de ordinarie träningarna har vi haft en hög träningsnärvaro, ca 85 % 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. 

 

/Peter Ländell, Huvudtränare Lakers 05 
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U10 - Lakers 06 

  

Vi startade säsongen med 63 spelare på is, två nya spelare för säsongen. Vid julbreaket 

tappade vi två spelare, men fick in två nya till, så säsongen slutar med 63 spelare. 

Laget hade förberedande off-ice träning 1ggr/vecka fram till isträningen startade vecka 34. 

Under säsongen har laget haft träning 2 ggr/vecka, varav en tid har varit delad i två grupper. 

Samt en aktivitetstid som off-ice teknik innan isträningen. 

Närvaron har varierat under säsongen, men måndagstiderna har vi varit mellan 35-60 spelare 

samtidigt. 

Träningarna har drivits i led med Lakers nivå och ramar, uppläggen har tagits fram i samråd 

med ungdomsansvariga i Växjö Lakers som även har medverkat på merparten av våra 

träningar. 

Inriktningen på träningarna har varit Skridskoteknik/Grunder, Spel, Kamp/Tävling, 

Teknikövningar/Skott, Målvaktsträning. 

Säsongen har inneburit ett flitigt matchande där laget har spelat poolspel, rena 

träningsmatcher och cupspel. Totalt har det matchats vid 54 olika tillfällen och vi har fått ihop 

ca 170 matcher fördelat på våra spelare. Utöver poolspelen i förbundets regi har vi haft ett bra 

utbyte med Troja och Alvesta där vi turats om att arrangera träningsmatcher. Laget har 

deltagit i cuper i Tingsryd, Mörrum, Ängelholm, Helsingborg, Nässjö, Alvesta, Osby, Tyringe 

och Nybro. 

 

/Ledarna Lakers 06 

 
 

U9 - Lakers 07  

 

Hösten 2015 startade Lakers 07 upp lite tidigare än föregående säsong och i slutet av augusti 

hade vi vår första träning. 

Storleken på truppen har hållit sig strax under 60 aktiva (avslutades med 55 st) och ca 30 

ledare inom olika roller. Vi har likt föregående säsong fått in några nya, någon slutade ganska 

omgående men vi har två st nya som fullföljde säsongen med goda resultat. Vi har fortfarande 

en tjej kvar i truppen. 

Vi har haft 58 träningstillfällen på is där vi denna säsong körde hela truppen ihop som en 

grupp. Snittet är 38 aktiva per träningstillfälle (max 54, min 19). 14 st aktiva har deltagit på 

mer än 80 % av träningstillfällena och endast 3 st har mindre än 50 % deltagande. 

Laget har deltagit i 9 poolspel och en cup (Robert Rosén Cup). 35 st har varit med på 5 eller 

fler poolspel/cuper och endast 6 har spelat 2 eller färre poolspel/cuper (eget val). 

Vi har uppfyllt de mål vi satte upp inför säsongen: 

 Väldigt stor bredd som ligger långt fram, vi har spets och svans precis som alla lag 

men just den starka bredden är extra positivt. 

 Jobbat vidare med att nivåindela träning så att alla oavsett var man befinner sig på 

utvecklingsstegen får utmaning och har roligt. 

 Naturlig del av vår träning är att tävla. 

 Bra uppslutning av ledare i alla led. 

 Det som vi framförallt ska ta vidare till säsongen 2016/2017 är off-ice träningen. 

 

/Ledarna Lakers 07  
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U8 - Lakers 08 (Tre Kronors Hockeyskola) 

 

Tidig höst startade vi upp U08 som ett eget lag med stora förväntningar och ambitioner. Vi 

startade upp med ett föräldramöte för en allmän genomgång av kommande säsong och våra 

mål. 

De flesta i truppen har gått vägen genom LHS och vi hade totalt 64 anmälda barn. Utav dessa 

var fyra stycken tjejer och ett tiotal var nya för säsongen. Under året har knappa tio meddelat 

att de slutar och tre av dessa har varit tjejer. Under året har vi haft drygt 30 träningspass med 

ett snitt på 44 deltagare.  

Vårt träningsupplägg har i grund varit baserat på att alla barn ska ha roligt och längta till sina 

träningar. Passen har byggt på mycket lek, spel, stationsövningar och skridskoteknik. I 

tränarstaben har 14 ledare deltagit på isen och vi har fått ihop vårt ledarteam mycket bra. 

Även stödgrupperna med material, närvaro och övriga föräldrauppdrag har fungerat bra vilket 

känns tryggt för kommande år (totalt 25 aktiva inklusive isledare). Laget anordnade 

traditionsenligt Intersport cup som en avslutning på säsongen. Cupen var för de flesta en 

premiär för matchspel mot andra lag och blev mycket uppskattad både av egna och gästande 

lag. En anledning till ett lyckat resultat var bra planering och goda föräldrainsatser.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla ledare, stödgrupper och föräldrar som gjort stora insatser för 

att allt ska fungera. Vi ser nu fram mot en ny rolig säsong 2016/17. 

 

/Martin Wåhlander, Huvudtränare Lakers 08 

   

Lakers Hockey Stars 

Växjö Lakers Hockey stars har under året haft en fantastisk härlig föräldragrupp, som har 

ställt upp på det mesta, som aktiva is-ledare, lagledare, materialledare. 

Sen har vi haft föräldrar som har suttit på läktaren, som har hoppat in och hjälpt till när vi har 

bett om det. 

Vi har varit totalt, 134 barn anmälda. (tyvärr lite för lite flickor) 36 isledare, 16 lagledare, 

samt 6 materialledare. 

Vi har haft 22 träningstillfällen under året. Boban har skickat ut vilka övningar som vi ska 

köra, till alla is-ledare ett par dagar innan träning. 

Jag & Boban & Peter vill tacka alla föräldrar, både aktiva & passiva för ett superroligt år. 

Vi hoppas att vi blir ca 120-140 barn till nästa säsong, sen önskar vi barnen födda 09 lycka till 

nu när dom går vidare till Tre Kronors Hockeyskola. 

Ungefär hälften av barnen hade inte stått på skridskor innan vårt första is-pass. Föräldrarna 

var rätt skeptiska hur det skulle gå, men vi sa till dem att filma första is-passet och sedan 

filma dem innan jul så ser de vilken otrolig utveckling barnen har gjort under säsongen. 

 

/Stefan Winsth ledare Lakers Hockey Stars 

Hockey        


