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Mot nya höjder
Förra säsongen avslutade jag min verksamhetsberättelse med följande.
"Nästa säsong kommer vi att bygga vidare ytterligare och tillsammans hjälpa till att utveckla
Växjö Lakers till nya höjder och en fantastisk säsong."
Vi blir seriesegrare i SHL med 19 matcher i rad med poäng, semifinal i CHL, ett antal Växjö
Lakers spelare med i guld VM-laget som till största delen består av NHL-spelare. Flera av
våra Växjö Lakers spelare går vidare till NHL och KHL, vilket är ett kvitto på att vår
verksamhet utvecklas. Ungdoms och juniorverksamheten utvecklas också mot nya höjder med
SM-silver till J20 som kronan på verket.
Vår organisation har dessutom genomfört ett antal evenemang i Vida Arena med
Melodifestivalen som det största.
Utan mina medarbetare i fastighet, restaurang, biljett, PR & kommunikation, föreningen,
sporten, ekonomi teamet och styrelsen ingen nämnd ingen glömd, hade det inte kunnat
genomföras. Därtill alla fantastiska ideella krafter som ställer upp.
Våra partners och supporters som troget medverkar till att kunna ställa ett konkurrenskraftigt
A-lag på isen och en ungdoms/juniorverksamhet som utvecklas mot nya höjder.
Många tack till er alla!
/ Stefan Hörberg, VD
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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 150 ledare.
Insatser
Ungdomarna i föreningen har under säsongen dragit in pengar genom att hjälpa till vid SHLevenemangen. Ungdomssektionen har sålt Halva Potten-lotter, skött garderoben och 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.
Skottramp/Teknikyta
Under våren 2017 färdigställdes en skottramp/teknikyta under ungdomsgymmet i Växjö
Ishall. Ytan innebär ytterligare möjligheter för Växjö Lakers spelare att utvecklas.
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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 2016/17:
-

VM-kval i Handboll (12 juni) 5823 åskådare
Rock of 80’s (8 oktober) ca: 4000 åskådare
Kent Avskedsturnén (3 december) ca: 5000 åskådare
Melodifestivalen (17–18 februari) ca: 10 000 åskådare
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Växjö Lakers Idrott AB
Totalt spelade representationslaget en träningsmatch, sex CHL-matcher, 26 SHL-matcher och
tre slutspelsmatcher i VIDA Arena under säsongen. Publiksnitt under SHL var 4 757 personer
och under slutspelet 5 158 personer.

Partners
Växjö Lakers vill passa på och tacka samtliga våra partners för det goda samarbetet vi haft
under året. Växjö Lakers har som ambition att hela tiden utvecklas. I den utvecklingen är vårt
nätverk en mycket viktig del. Vi har under året haft ett antal lyckade nätverksträffar. Dessa
har innehåller såväl resor till Malmö och Karlskrona samt träffar på hemmaplan i Växjö.
Vi har även under året startat en referensgrupp bland våra partners som skall hjälpa oss att
flytta fram våra positioner. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande säsong.
/ Fredrik Sandberg, Försäljningschef
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Välgörenhet
Växjö Lakers fortsätter arbeta under ”Stort Hjärta” och under den gångna säsongen har
samarbeten med Kvinnojouren Blenda/Växjö, Rosa bandet och Lekterapin på Växjö Lasarett
fortsatt. Storsatsningen på Movember genererade rekordinsamling tack vare SHL:s
gemensamma deltagande.
Växjö Lakers A-lag bedriver fortsatt 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. Man har även utökat antalet skänkta säsongskort och tagit
samarbetet med fritidsgårdarna i Växjö till nästa nivå där representationslaget bland annat
besökte Norregårdsskolan för att prata om utbildning. Forwarden Liam Reddox har med sitt
egna initiativ – Red’s Stora Hjärta för fjärde året haft två säsongsplatser i VIDA Arena som
skänks till barnkliniken på Växjö Lasarett. I år även tillsammans med PEAB.
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. Organisationen ”Min stora dag” har
funnit på plats, deltagit i event med spelare och haft rundvandring i Vida Arena.
Mediastatistik
2016/17 har totalt över 80 miljoner människor har sett Växjö Lakers på TV motsvarande 180
timmars exponeringstid. Antalet Växjö Lakers-bilder publicerade i tryckt press motsvarade
240 sidor i tabloidformat till ett annonsvärde av över 18 miljoner kronor.
På vaxjolakers.se har besökssnittet varit 80 000 unika besökare i veckan. Under slutspelet
snittade siffrorna på 115 000. På webben i stort har bilder på Växjö Lakers nåtts av 560
miljoner människor, till ett annonsvärde av 16 miljoner kronor.
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PR/Kommunikation & Event
Som säsongsstart genomfördes femte upplagan av Lakers Skills Competition där Växjö
Lakers spelare presenterades, tävlade i olika tekniska moment och avslutade med att spela
internmatch. Arrangemanget drog cirka 3000 besökare.
Under säsongen har det gjorts ytterligare satsningar på arrangemanget under Växjö Lakersmatcherna i VIDA Arena. Det har varit ett antal temamatcher som exempelvis tjejkvällar,
motormatcher, familjematcher mm. Till slutspelsmatcherna kryddades introt ytterligare och
det ordnades sedvanlig slutspels t-shirt till alla besökare.
I alla våra sociala medier kanaler Twitter, Facebook, och Instagram har vi ökat antal följare
och fortsätter att dela med oss av lagens vardag, stort som smått.
Växjö Lakers har även tagit webb-tv till nästa nivå där fyra-fem inslag publicerats varje
vecka. Förutom spelarintervjuer och presskonferenser har det gjorts Tv-reportage med Henrik
Evertsson, nyförsvärvsinslag, Slutspelsextra, Carpool och Julkalendern där spelarna bjuder på
sig själva i varsin lucka.
Som en uppladdning inför slutspelet lanserades även Lakers TWENTYFOURSEVEN, en
realityserie där man fick hänga med spelarna bakom kulisserna för att komma än närmre
sporten och vårat representationslag.
/ Carolina Toresson, PR & Kommunikationschef
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Ishockeysäsongen 2016/2017
Representationslaget
Säsongen inleddes med en relativt hög omsättning av spelare, tio nya kunde räknas in. Lite
fler än vad vi hade varit vana vid de senaste åren. Detta är något vi får räkna med då
framgångens pris är att våra spelare hamnar under luppen hos alla typer av konkurrenter.
Augusti innebar CHL gruppspel. Vi klarade som förväntat att ta oss vidare till åttondelsfinal.
SHL startade bra, obesegrade efter inledande tre omgångarna. Därefter följde en svagare
period med lite för många tappade ledningar och nesliga förluster för att vi skulle vara helt
nöjda. Vi hade inför året skruvat upp vår gemensamma målsättning för grundserien från topp
4 till serieseger. Förlusterna till trots så satt spelet relativt bra och resultaten började vända. Vi
hade i decembers ingång byggt en stark plattform för att attackera den absoluta toppen i
serien. Vid den är tidpunkten var Frölunda relativt klara serieledare med en ledning på 10-12
poäng. Här tog vi beslutet att tacka ja till propåer från CSKA Moskva gällande ett köp av
Geoff Platt. Vi kände att det kapitalet skulle göra mera nytta om det spreds ut på ett par
spelare. Då Teemu Laakso hade gått skadad hela hösten och Eric Martinsson precis ådragit
sig en skada av potentiellt allvarligare slag var just backsidan ett orosmoment.
Efter försäljningen av Platt införskaffades först Emil Pettersson (cf) från Skellefteå samt Nick
Bailen (df) från Minsk. Detta gav ett mer välbalanserat lag och vinsterna fortsatte komma.
Tillslut kunde vi summera 19 raka omgångar utan att förlora i ordinarie tid och vi hade i och
med det övertagit serieledningen från Frölunda. Serieledningen hölls in över målsnöret och vi
kunde kassera hem klubbens förste grundserieseger någonsin i SHL.
Vårt kvartsfinalsmotstånd blev Malmö som hade slagit ut Luleå i åttondelen. Kvartsfinalen
blev en serie där vi fick jaga hela tiden efter en over time förlust i första matchen. Malmö
visade sig bli en för svår motståndare och slutspelsäventyret stannade i kvartsfinal.
Totalt summerar vi ett år med både sött och surt. Fantastiskt att vinna grundserien men
kvartsfinalförlusten motsvarade på intet sätt våra förväntningar. Vi lämnar året med ett
ordentligt revanschbegär.
/ Henrik Evertsson, sportchef
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Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten har tagit nya kliv med Calle Steen som ungdomsansvarig och Stefan
Bild som kansliansvarig. De har gjort ett fantastiskt jobb.
Vi har genomfört tre stycken cuper under året och våra populära hockeycamper har vi haft på
sommarlovet, höstlovet och på sportlovet. Dessutom så har vi i år även genomfört en SLScamp (smålagsspel) i januari med spelare både från Lakers och klubbarna runt omkring
Växjö. Där körde vi på fyra småplaner och spelade 3 mot 3 vilket var väldigt roligt och
uppskattat.
I april så har vi även genomfört en SLS-liga med två pass i veckan för spelare födda 03–06
där det var över 110 stycken som anmälde sig och det var ca 60-70 stycken på varje träning,
vilket visar att intresset för att fortsätta med hockey efter säsongen är stor. Vi är idag ca 600
aktiva spelare i ungdomsverksamheten samt ca 150 tränare och ledare, från Lakers Hockey
Stars upp till U16. Målet är att ha externa huvudtränare från U13 och uppåt.
Juniorverksamheten
På J18 sidan märker vi att vi har en del kliv kvar att ta, trots emellanåt mycket bra spel.
Tyvärr så lyckades vi inte ta oss till slutspel i årets seriespel. Johan Jönsson som huvudtränare
gjorde ett mycket bra jobb.
Äntligen fick vi framgångar på J20! Med en ny coach i Cam Abbot tillsammans med Joel
Rönnmark guidade dom fram spelarna i hur man når framgångar. Det slutade med SM final,
tyvärr förlust på straffar mot MoDo. Det känns fantastiskt bra att tre av J20 killarna har fått Alags kontrakt.
Hockeygymnasiet/grundskola
Vår samarbetspartner för hockeygymnasiet är Växjö Fria Gymnasium. Janne Karlsson har
varit ansvarig. Instruktörer har Cam Abbot, Johan Jönsson och Tobias Hamberg varit.
Växjö Fria har även en breddverksamhet som vi kallar hockeyprofilen. Instruktör har Wiktor
Andersson varit.
Växjö Lakers samarbetspartner för grundskolehockeyn är Thorén framtid. Två dagar i veckan
får eleverna from årskurs 5 till 9 träna hockey på skoltid, Calle Steen och Wiktor Andersson
har varit instruktörer.
/ Janne Karlsson, Utvecklingschef Junior/Ungdom Hockeygymnasium
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J20 SuperElit
Resan för Växjö Lakers J20 16/17 började tidigt i april 2016 med lagintroduktion och möten.
Under de första mötena introducerade Joel Rönnmark och jag en ny kultur av professionalism,
hängivenhet och ansvarstagande som skulle kunna ge laget möjlighet att ha roligt varje dag,
vinna samt främja spelarna till att ta nästa kliv. Kort därefter var det dags att sätta igång
arbetet där spelarna verkligen attackerade den nya försäsongsträningen på ett bra sätt och tillät
sig att tävla, respektera detaljerna samtidigt som de hade en rolig träning. Grunden för
säsongen byggs månader i förväg, i gymmet, på fältet och i spåren.
Vår försäsong bestod av sju matcher där vi vann sex, en team building resa samt en
målsättnings workshop för kommande säsong. Vi utsåg också vår kapten, Carl Ernstig samt
våra assisterande kaptener, Alex Andersson, Nils Carnbäck and Albin Storm.
Vår första utmaning var ett spelschema bestående av 27 matcher mot nio andra lag i södra
divisionen. Killarna började märka hur deras hårda arbete och hängivenhet att spela som ett
lag resulterade i vinster. Vi kände oss särskilt starka på bortaplan där vi endast förlorade 3 av
14 matcher. Efter att ha förlorat två raka hemmamatcher under en helg i november kom vi
tillbaka och vann de sex återstående matcherna och knep förstaplatsen i J20 SuperElit södra
där vi hade 16 vinster, 3 oavgjorda och 8 förluster. Vi slutade på 52 poäng.
Killarna hade bestämt sig för att det var viktigt att vinna. I och med det avancerade man till
Topp 10-serien för första gången.
Efter ett långt juluppehåll och fem utmanande träningsveckor började i januari Topp 10-serien
bestående av 18 matcher. Vi skulle nu ställas emot de fem bästa lagen från norra serien och de
fem bästa lagen från den södra serien. Vi tävlade hårt, vann matcher och höll oss högt
placerade i tabellen. Grabbarna hade roligt när de fick möta de bästa lagen och varje match
bjöd på tufft motstånd och hög intensitet. Vi tyckte dock inte att vi kom upp i samma nivå
som vi spelat på före jul. Vi slutade tvåa i topp 10-serien där vi vann nio matcher, spelade
oavgjort sex matcher och förlorade tre matcher. Att avsluta tvåa av 20 lag i grundserien var en
stor bedrift men spelarna var ändå besvikna.
I slutspelet valde vi det 11:e bäst rankade laget, Linköping som motståndare i den första
slutspelsomgången som vi kunde vinna genom två övertidsvinster som tog oss till kvartsfinal.
Till kvartsfinalmotståndare valde vi Örebro. Efter att ha förlorat första matchen på
hemmaplan tvingade Örebro serien till en tredje och avgörande match i Växjö Ishall. När det
stod 2-2 inför tredje perioden bestämde sig laget för att säsongen inte skulle ta slut än. Vi
gjorde tre mål vilket gav oss 5-2 vinst och kvalificerade oss till finalehelgen i Nyköping.
Vi tillbringade veckan till att förbereda oss för att möta AIK i semifinal. Spelarna utförde
gameplanen fantastiskt där de dominerade spelet och lät endast AIK avlossa fyra skott i de två
sista perioderna. Vi vann med 4-0 och avancerade till final mot MoDo.
Finalen var tight och jämn med många chanser. Matchen gick till övertid och straffläggning
där MoDo fällde avgörandet i åttonde straffomgången och vann SM-guld. Det var såklart
väldigt tungt men vi är nöjda över vår prestation.
Under säsongen fick tio av våra spelare möjligheten att spela i A-laget på SHL-nivå och tre av
dem skrev kontrakt för kommande säsong.
Vår ledarstab är extremt stolta över hur spelarna representerade Växjö Lakers organisation.
/ Cam Abbott, Huvudtränare
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J18 Elit
Vi drog igång med försäsongsträningen i mitten av april då vi körde fem träningspass i
veckan samt tre extra träningspass med Ishockeygymnasiet fram till midsommar. När vi
återsamlades igen efter ledigheten så var det dags att kliva på isen igen. Vi hade en intensiv
försäsong med mycket träning och match för att göra oss så väl förberedda som möjlig för en
lång med kul säsong! Växjö Lakers J18 bestod av 23 spelare där de var födda mellan 1999
och 2000. Vi spelade fram till jul i en serie som heter J18 Elit Södra där de fem bästa lagen
hamnar i J18 Allsvenskan och de utanför topp fem hamnar i en serie som heter J18 Elit Södra
fortsättning. I J18 Elit Södra hamnade vi på en sjunde plats i serien där vårt spel var ganska så
blandat där vi varvade jättebra insatser med mindre bra insatser. Efter jul startade J18 Elit
Södra fortsättning där vi mötte lagen som placerade sig från plats 6-12 från J18 Elit Södra.
Förutsättningar i den serien är att ettan går till SM-slutspel och lag 6-7 får kvala sig kvar. I det
stora hela som var det en mycket bättre insats från vår sida i denna serien där vi spelade riktigt
stabilt och bra men till slut placerade vi oss på en andra plats vilket innebär att säsongen för
vår del var slut.
Sammanfattningsvis gjorde vi en bra säsong där vi var med och tävlade i varje match och
fortsatte utvecklas hela tiden vilket visade sig i slutet av säsongen trots att resultaten inte alltid
gick vår väg. Det har varit en riktigt driven grupp som alltid har haft hög närvaro på
träningarna och varit villiga att träna så mycket som vi har gjort och det ska alla killarna ha en
eloge för!
/ Johan Jönsson, Huvudtränare
U16 Elit
Säsongen 16/17 var en väldigt tuff säsong för laget. En säsong som innehållit många
motgångar kan beskrivas som ”stolpe ut”, men individuellt har spelarna i laget tagit stora steg.
I laget fanns 24 spelare till en början, i slutet av säsongen valde 4 spelare att flytta hem till
sina moderklubbar och vi avslutade säsongen med 20 spelare.
Säsongen startade med 4 försäsongsmatcher och en fyra dagar lång cup i Berlin, en cup som
laget vann. Under säsongen genomförde U16 115 ispass och 113 teori/fyspass och spelade 35
matcher + cupmatcherna i Berlin. Laget spelade i U16-elit södra och hamnade på en 6:e plats
efter 27 spelade matcher. Laget ställde även upp i DM men efter 1 vinst och 2 förluster i
gruppspelet slutade DM-resan redan där.
Under säsongen tog många spelare stora kliv både i off-ice och on-ice, stora kliv som
genererade stor utveckling som hockeyspelare. Laget lyckades inte uppnå det resultat-mål
man hade med säsongen, som var att ta sig till SM. Med SM som mål fanns det två möjliga
vägar att gå, en 1-4:e plats i serien efter 18 matcher och/eller vinst i DM. De två vägvalen
stängdes tidigt då laget var placerad på 6:e plats i serien efter 18:e omgången och tidigt utspel
i DM. De tuffa motgångarna fick spelarna att utveckla sitt tålamod och kämpaglöd men även
att hålla motivationen uppe vid utebliven ”resultatbelöning”.
Säsongen kan summeras som en väldigt tuff men väldigt lärorik säsong. Med utveckling som
huvudsakliga mål har spelarna tagit stora kliv och växt som hockeyspelare men även
människor.
/ Axel Kinell, Huvudtränare
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U15 – Lakers 02
Laget startade säsongen i maj med försäsongsträning. Fram till augusti hade vi 54 fyspass.
Under fyra veckor på sommaren låg ansvaret på killarna själva att träna.
När säsongen startade var det 20 spelare i laget och vid säsongens slut var antalet detsamma
med några avhopp och några som tillkom.
Vi gick på is i augusti och hade fem träningsmatcher innan seriespelet startade. I september
deltog vi även i Länscupen Örebro där vi vann grundspelet men åkte ur i semifinalen.
Det var en bra start för gruppen som svetsades samman under cupen.
Serien startade i oktober och det gick väldigt bra för laget. Vinst i åtta av tio matcher i
grundspelet, vilket också gjorde oss till gruppspelsvinnare.
Innan det var dags för slutspel medverkade vi i DM i Alvesta där vi spelade hårda och jämna
matcher, men lyckades tyvärr inte ta oss vidare.
När sedan slutspelet startade i december mötte vi ett betydligt tuffare motstånd än vad vi gjort
i gruppspelet och vi slutade på fjärde plats.
Sammanlagt under säsongen har vi mellan augusti och mars haft 115 fyspass och 119 ispass.
Killarna har utvecklats mycket på is, men också på fyspassen som har varit på en helt annan
nivå än tidigare.
Nu ser vi framemot att möta säsongen U16 Elit och nya utmaningar.
/ Wiktor Andersson och Jonathan Björnlund
U14 – Lakers 03
Under säsongen 2016-2017 har Lakers 03 bestått av 25 spelare, 22 utespelare och 3
målvakter. Vi har haft försäsongsträning som bestod av tre pass per vecka från maj till och
med juni. Därefter har vi haft isträning från augusti till april med tre-fyra pass i veckan. Till
detta har vi även jobbat lite mer med teori där vi har kört separata teoripass och haft god
närvaro på våra träningar.
Lakers 03 har även deltagit med två lag i seriespel anordnat av Smålands ishockeyförbund B1
division 1 och B1 division 2.
Vi har som lag deltagit i tre cuper under säsongen, vår egen cup, Elite Hotel cup, GIC i
Göteborg samt Tyringe cup.
Som helhet har de flesta utvecklats under året. 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 många spelare till ett mångårigt
hockeyintresse som följer Lakers Utvecklingsplan 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
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U13 - Lakers 04
Säsongen startades upp i maj med två-tre försäsongsträningar i veckan ihop med Lakers 03.
Vi spelade tre träningsmatcher mot lag i Småland och ett utav lagen åkte iväg på Intersport
Cup i Mörrum, en 03-cup där laget spelade på väl och matchade upp motståndet bra.
Under säsongen 2016-2017 har Lakers 04 bestått av 33 spelare, 27 utespelare och 6
målvakter. Träningarna har ökat – både till antalet och i svårighetsgrad. Detta ihop med
fysträning och teori har gjort så vi tagit ytterligare ett steg uppåt i vår utveckling.
Vi har haft två lag i seriespel, B2 div 1B – där vi kom vidare till slutspelsdivision samt B2
Div 2B – där vi slutade på 7:de plats. Vi har försökt att anpassa vårt laguttag efter motstånd
och rullat på spelarna i de olika serierna. När vår egna spelartrupp inte räckt till i antal har vi
haft med oss spelare från Lakers 05. I DM slutade vi som 2:a i semifinalspelet. Ett väl
kämpande lag som representerade vårt lag!
I slutet på säsongen var det dags för andra halvan att åka på cup, denna gång till Tyringe.
Vi hamnade på 4:de plats efter straffläggning.
Slutligen så summerades säsongen 7/5 för såväl spelare som ledare på La Castellina, där även
den årliga prisutdelningen för träningsflit delades ut.
Som helhet har truppen, och den individuelle spelaren utvecklats mycket under denna
säsongen.
Vi ser fram emot säsongen 17/18 där vi kommer ta ännu fler steg tillsammans i vår utveckling
både på och utanför hockeyrinken!
/Sofia Mussa Abrahamsson, Lagledare
U12 - Lakers 05
Säsongen började med försäsongsträning bara någon vecka efter vi slutat på is.
Försäsongsträningen var i första hand till för de som inte spelar fotboll eller håller på med
annan idrott, men givetvis kul att de som tränar annat kommer ibland. Intresset visade sig vara
stort och deltagandet låg på runt 50 %. Efter sommarcampen startade vi upp med
föräldramöte och en lätt träning där nästan alla medverkade trots att fotbollen hade nästan en
månad kvar på säsongen. Vi valde att genomföra ett träningsläger i början av oktober, lägret
hölls i Alvesta med tre träningar och hotellövernattning. På lördagskvällen åkte hela laget och
tittade på Växjö Lakers hemmamatch då Johan Markussons tröja hissades i taket.
I år har vi nästan uteslutande haft fyra ispass och två off ice pass i veckan. Totalt hade vi 117
träningar under säsongen.
Vi har haft en stomme på åtta tränare som nästan alltid varit med på träningarna, en
webbansvarig, fyra materialförvaltare och en lagledare.
När vi började var vi 39 barn, vilket var 6 mindre än förra säsongen. Det innebar att vi snabbt
bestämde oss för att bara spela med 2 lag i seriespelet. Vi har tränat mycket skridskoåkning,
framåt och bakåt, med stort fokus på skridskoteknik i alla former. Vi har byggt på övningarna
och stegrat nivån i den takt som gruppen varit mogen för detta. Vi har även kunnat anpassa
oss till olika nivåer på de olika övningarna med hjälp av många ledare på isen. Under
säsongen har vi gått mer och mer över till spelövningar, så som uppspel, presspel och
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positionsspel, detta har fungerat bra och har bidragit till både individernas och lagets
utveckling på ett mycket bra sätt.
Vi har kört mycket puckteknik och övat grunder i passningsteknik med bland annat 1 mot 1
och 2 mot 1 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 fem till fyra grupper och även i många fall
blandat helt och hållet då grupperna har närmat sig varandra rejält.
Vi har fyra målvakter på träningarna och vi har även plockat in två målvakter från Lakers 06
då vi saknat målvakter vissa träningar. I år har vi haft mer hjälp med målvaktstränare vilket
har varit mycket bra.
Vi har även varit med på både höstlovscamp och sportlovscamp, på båda dessa camper var det
ca 30-35 av barnen som var med. På sportlovscampen var vi också 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 av att
uppföra sig bra mot både varandra, samt mot domare och motståndare.
Totalt har vi spelat 16 seriematcher per lag, och därutöver 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.
Ca 20 spelare har varit med och hjälpt 04:orna i både deras div 1 och div 2 lag när det har
saknats spelare till deras matcher. Samtliga av våra spelare har visat att man kan klara detta
både fysiskt och mentalt.
På de ordinarie träningarna har vi haft en hög träningsnärvaro, vilket tyder på att barnen har
tyckt att det har varit roligt att träna ishockey.
Som final på säsongen var vi med i Alwex Cup med 3 lag, samtliga 3 lagen gick till semifinal
och i finalen var det 2 Lakers lag som gjorde upp om pokalen.
Som avslutning vill jag tacka alla ledare som hjälpt till både på och runt isen under den
gångna säsongen. 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
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U11 - Lakers 06
Säsongen började med ett pass i veckan med off-ice träning innan sommaren.
Vecka 32-33 var det många från laget som deltog i Växjö Lakers summercamp som var
mycket uppskattad. Vecka 34 började vår träning med laget, från vecka 36 hade vi fem
aktiviteter i veckan, tre ispass, ett fyspass och minst en match.
Truppen var vid början 62 spelare på pappret, 5 spelare meddelade att de slutat när vi började,
ytterligare 2 spelare slutade och 1 spelare flyttades till rätt åldersgrupp. Det innebar att vi
under säsongen har varit 54 spelare.
Träningarna har haft nivåindelning och har under säsongen utvecklat spelarna på ett positivt
sätt. Lakers såg till att laget fick en teknisk instruktör som har bidragit till att utveckla/utmana
laget i såväl spelet som individuella prestationer. Lagets prestationer och utveckling har
överträffat målbilden för säsongen. Främsta utvecklingen har märkts i
speluppfattning/förståelse, press-spel, 1 mot 1 situationer och puckföring med klubba.
Träningsnärvaron har varit jämn, av årets ca 110 träningstillfällen så har mer än hälften en
närvaro på ca 70%, det påvisar en vilja och glädje för spelarnas hockeyintresse.
Laget har deltagit med tre serielag, där har vi roterat med fyra fasta lag. Vi har spelat 39
seriematcher, 11st träningsmatcher samt 4 cuper, Swetruck Cup (Ljungby) x2 lag, Mörrum
Cup, Highland Cup (Nässjö) samt Wild Kings Cup (Kristianstad) x2 lag.
Vi har varit elva isledare, åtta materialare, två lagledare, en fystränare och två matchbokare.
Laget har bidragit i Växjö Lakers värdegrundsarbete och utbildat spelarna. Ledarna har
deltagit i ”Clinics med Calle” som utvecklar vårt sätt att leda barnen i verksamheten.
Vi ser fram emot nästa säsong och tackar spelare, föräldrar som engagerar sig och Lakers
organisation som gör det möjligt att träna hockey.
/ Ledarna Lakers 06
U10 - Lakers 07
Hösten 2016 startade Lakers 07 upp med ledarmöte i slutet av augusti och första veckan i
september hade vi vår första isträning.
Storleken på truppen har hållit sig kring 50 aktiva och drygt 20 ledare inom olika roller. Vi
har även denna säsong fått in någon helt ny samt någon som återkommit efter uppehåll.
Samtidigt har vi någon som droppat av. Vi har fortfarande en tjej kvar i truppen.
Vi har haft 70 träningstillfällen på is och 10 off-ice pass. Snittet ligger på knappt 40 aktiva per
träningstillfälle. 11 av de aktiva har deltagit på mer än 80 % av träningstillfällena och ett fåtal
har deltagit på mindre än 50 %.
Laget har under säsongen deltagit i Smålands Ishockeyförbunds organiserade poolspelsserie
D1 med fyra lag. Träningsgruppen har varit uppdelad i åtta olika grupper där två grupper
tillsammans bildat ett lag. Grupperna har kombinerats ihop olika för varje poolspel så att man
ska få spela ihop med alla. Laget deltog även i Robert Rosén Cup med fyra lag som en
säsongsavslutning. Vi har också tillsammans med både Troja och Alvesta genomfört ett antal
helplansmatcher mot slutet av säsongen.
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Punkter och mål som sattes inför säsongen:
 Följa Växjö Lakers utbildningsplan.
 Behålla och utveckla den trupp vi har.
 Stimulerande träning som ger alla spelare chansen att utvecklas.
 Stationsträning med nivåindelade grupper utgör grunden i träningen.
 Se till att (med Växjö Lakers hjälp) ha tillräckligt med utbildade ledare inför
kommande säsong
 Tidigt planera upplägg och organisation inför kommande säsong där vi planerar att ha
3 lag i seriespel samt ytterligare öka antalet ispass och off-ice pass enligt
utbildningsplanen.

Tillsammans med barnen har vi även genomgått och jobbat med Växjö Lakers
värdegrundsarbete.
/ Ledarna Lakers 07
U9 - Lakers 08
Vi startade upp säsongen första veckan i september med en förväntansfull trupp om 50 barn.
Inför säsongen hade vi tappat några spelare men det hade också tillkommit några, så antalet
vid uppstart var detsamma som tidigare. Under året har vi haft 60 träningstillfällen med ett
snitt om 40 barn per pass. Under året har vi varit ett cirka 20 ledare som gjort ett strålande
jobb med olika uppgifter.
Vid uppstarten och den första tiden låg stort fokus på grundteknik och hitta nya rutiner för en
bra träningsform. Vi har successivt ökat svårighetsgraden med skridskoteknik och
spelövningar över året men på en lagom anpassad nivå. En viss nivåanpassning har gjorts med
skridskoteknik för individuell utveckling. Trots en stegrande trappa har grundteknik (ABC)
alltid varit en stående punkt vid våra träningar hela säsongen, från början till slut.
Under året har vi deltagit i ett tiotal poolspel/träningsmatcher med klubbar i närregionen.
Totalt sett har vi spelat ett 20-tal matcher mot andra lag. Dessa tillfällen har varit mycket
roliga och lärorika för barnen (och oss ledare). För första gången kommer vi ha
sommarträning i år en gång i veckan fram till juli.
När vi startar upp säsong 2017/18 kommer vi göra på liknade sätt som tidigare med stort
fokus på grunder och jobba oss framåt med mer teknik. Denna säsong kommer vi även ha off
-ice som ett stående pass per vecka. Vi kommer också utöka antalet poolspel/träningsmatcher
med de föreningar vi har kontakt med både för utveckling och det stora intresset.
Vi ser nu alla fram emot en ny rolig och spännande säsong med alla fantastiska barn!
/ Martin Wåhlander, Huvudtränare
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U8 - Lakers 09 (Tre Kronors Hockeyskola)
Direkt efter avslutad LHS samlades föräldrar till barnen som skulle bilda U8. Efter mötet
hade vi skapat en stor organisation med 1 lagledare, 17 istränare, 3 materialare, 2
föräldrauppgiftansvariga och 1 IT-ansvarig. När säsongen avslutades hade vi i stort samma
organisation.
Vi startade upp med ett föräldramöte där vi gick igenom mål och förväntningar. Vi startade
säsongen med 64 killar och avslutade säsongen med lika många. Några har slutat under året
men lika många nya har tillkommit. Vi har organiserat 31 träningar med ett snitt på 42 barn.
Vårt mål har var att leken, glädjen och tävlingsmomentet skulle finnas med i varje
träningspass. Vi ville lära barnen hur ett träningspass fungerar så de känner sig trygga i det.
Individuell utveckling och förmåga att samarbeta i lag skulle också finnas med som naturliga
moment. Passen har byggts med lek, spel, stationsövningar och tävlingar. Vi är nöjda med vad
vi åstadkom under säsongen.
Vi anordnade ett internt poolspel i mellandagarna och i slutet på säsongen stod vi som värdar
för Intersport cup. Cupen var för de flesta en premiär för matchspel mot andra lag och blev
mycket uppskattad både av egna och gästande lag.
Ett stort tack till alla ledare och föräldrar som gjort stora insatser för att allt ska fungera.
/ Ledarna Lakers 09

Lakers Hockey Stars
Vi har i år varit totalt 125 barn anmälda. 35 isledare, 16 lagledare, samt ett antal materialare.
Vi har haft 24 träningstillfällen under året. Mikael ”Bobban” Frisk har som vanligt planerat
och organiserat träningarna på ett mycket bra sätt.
Vi ledare vill tacka alla föräldrar, både aktiva & passiva för ett superroligt år.
Många av barnen hade inte stått på skridskor innan vårt första is-pass, föräldrarna var rätt
skeptiska hur det skulle gå, men så ser de vilken otrolig utveckling barnen har gjort under
säsongen.
Lördagen den 21 januari fick vi möjlighet att visa upp oss under första pausen på A-lagets
match mot Karlskrona. Det var fantastiskt att se närmare 80 barn och 20 ledare på isen ta
emot Lakejernas och publikens hyllningar.
Förhoppningen är att vi blir ca 120 barn även till nästa säsong. Vi önskar barnen födda -10
lycka till nu när dom går vidare till Tre Kronors Hockeyskola.
/ Ledarna i Lakers Hockey Stars
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Växjö Lakers ordförande Michael Marchal och VD Stefan Hörberg tar emot
vandringspokalen som vinnare av SHLs grundserie 2016-2017 av SHLs VD Jörgen Lindgren.
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