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VD:n har ordet 
 

Säsongen 2019/2020 blev en säsong som vi förmodligen kommer minnas för dess motsägelsefulla känsla. Å ena sidan 

var vi sportsligt seriens i princip starkaste hemmalag (eller ok näst) å andra sidan ett väldigt svagt bortalag. Totalen 

gav oss ett sportsligt mellanår. 

 

Vid sidan av vårt SHL lag så gjorde vårt J18 lag sin bästa säsong någonsin med avancemang till J18 Allsvenskan efter 

jul. J20 klarade som vanligt numera sin topp 10 plats efter jul även där. 

 

På ungdomssidan skulle jag vilja säga att vi levererar vår starkaste säsong genom alla tider, där mäter vi annat än bara 
resultat och 18/19 blev säsongen då vi knäckte koden för flick/tjejhockey. Via ”prova på” hockey kunde vi till slut 

välkomna drygt 70 tjejer i åldrarna 8–12 år. Detta efter att ca 200 deltagit i ett antal ”prova på” evenemang. En 

fullkomlig succé. 
 

I det icke sportliga som sker runt omkring i vår arena gör vi återigen ett väldigt stabilt år. Vår försäljning är bra, vår 

leverans är bra. Väldigt få lämnar VIDA arena med något i övrigt att önska. Ett väldigt populärt tillskott blev vår 

exklusiva loge ”The View”, i princip ständigt uppbokad med en leverans vad det gäller mat, dryck och service som sätter 

oss i den absoluta toppen vad gäller matupplevelser runt om i regionen. 

Växjö Lakers är i dag en väldigt respekterad och etablerad aktör, inte bara i Växjö utan i vidare och vidare cirklar för 

varje år. Ni som gör det möjligt skall ha ett stort tack, personal, partners, ideella krafter, gäster, supporters, 
ungdomsledare, föräldrar. Listan kan göras lång och jag hoppas att jag inte glömmer någon. Det är vi tillsammans som 
har gjort och fortsätter göra så att Växjö Lakers idag är en av de etablerade organisationerna inom svensk hockey. 

Ha en trevlig sommar så fortsätter vi resan till hösten. 
 

Väl mött, 

VD, Henrik Evertsson 
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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 Fastighets AB.  
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Föreningen Växjö Lakers Hockey  

Föreningen Växjö Lakers Hockey är idag ca 700 registrerade spelare i ungdomsverksamheten samt ca 200 tränare och 
ledare, från Lakers Hockey Stars upp till U16. Vi har externa huvudtränare från U13 och uppåt.  

Vi har genomfört tre cuper under året för U14, U12 och U8.  
Våra populära hockeycamper utvecklar vi varje år och vi har haft camper på sommarlovet, höstlovet och sportlovet. 

Dessutom har vi även i år genomfört två SLS-camper (smålagsspel) i oktober och januari med spelare både från Lakers 
och klubbarna runt omkring Växjö, där körde vi på sex småplaner och spelade 3 mot 3 vilket var väldigt roligt och 

uppskattat. Totalt har cirka 750 spelare deltagit på våra camper och SLS-aktiviteter under året. 
I april så har vi även genomfört en aktivitet, april-hockeyn, med tre pass i veckan för spelare födda 05–10 där det var 

över 190 som anmälde sig, passen innehöll både SLS- och skillspass, vilket visar att intresset för att fortsätta med 

hockey efter säsongen är stor. Under året har vi även genomfört fyra utbildningar för våra ledare, LCP (Lakers Coach 
Program), där vi även bjuder in ledare från andra klubbar i regionen. 

Vi har under året börjat med prova-på-hockey för tjejer på fyra skolor i Växjö där över 180 tjejer i åldern 6–12 år 
anmälde sig. I satsningen står Växjö Lakers tillsammans med CCM för låneutrustning bestående av skridskor, hjälm, 

klubba och skydd. Vi ordnade transport där man blev upphämtad direkt efter skolan med buss och skjutsades till VIDA 
Arena. Vid ankomst bjöd vi på mellanmål i omklädningsrummet. Därefter har man fått prova på att träna ishockey en 

timme. Detta skedde under november-februari och tjejerna fick möjlighet att prova på 5–6 gånger var. Efter det 

erbjöds tjejerna att börja i en tjejgrupp där det var fler än 60 tjejer som valde att fortsätta med hockey, fantastiskt kul. 

Satsningen uppmärksammades bland annat av Lilla Sportspegeln som gjorde ett stort reportage. 

Växjö Lakers Ungdom har under året köpt in två mobila sarger med hjälp av SISU, Smålandsposten och Swedbank, 

sarger som kommer att lånas ut till närliggande föreningar med syftet att bidra till hockeyutvecklingen i regionen. För 

två år sedan startade vi projektet "SLS" som står för smålagsspel. Nu vill vi ta nästa steg i regionen och även ge 

närliggande föreningar möjligheten att praktisera spelformen, under både träning och i matchform. Vår ambition är att 

utveckla spelformen för de yngre lagen i regionen där vi går från halvplan/fyrkant till en mer logisk rektangulär spelyta 

utformad efter ålder, behov och anpassat efter var man ligger i utvecklingstrappan. Vi vill undvika ekonomiska hinder 

och skapa goda förutsättningar för utvecklingen i Kronoberg. 

Under säsongen ingick vi tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg i ett samarbete med Locker Room Talk. Genom det 

värdegrundsmässiga samarbetet kvalitetssäkrar vi vår miljö som ska vara en trygg och inspirerande plats att spela 

ishockey på. 

 
Tillsammans med Länsförsäkring Kronoberg har vi även delat ut tre stipendier; Årets Ledare – Tommy Rosén, Årets 

Domare – Eskil Olofsson och Årets Spelare – Manoa Svensson. En gemensam nämnare i alla nomineringarna var – Stort 

Hjärta!  
Föräldrarna i föreningen har under säsongen dragit in pengar genom att hjälpa till vid SHL-evenemangen. 

Ungdomssektionen har sålt Halva Potten-lotter, skött garderoben samt driften av Lakers Hockey Café. Dessutom har 

pengarna för årets tröjauktion tillfallit ungdomsverksamheten. Ungdomarna har dessutom hjälpt till vid SHL-matcher 
genom att delta i introt och varit behjälpliga vid Powerbreak.  

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. 

 
/ Stefan Bild, Kansliansvarig och Calle Steen, Ungdoms- & Utvecklingschef  
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Växjö Lakers Fastighets AB  

Växjö Lakers Fastighets AB står för driften av VIDA Arena. Inför säsongen uppgraderades VIDA Arena med ny säkrare 
sarg och plexiglas från DACO. Arenan utrustades även med en ny kameraplattform som sänktes från Plan 4 till Plan 3 

för bättre TV-upplevelse. För att underlätta för aktiva spelare och ledare utrustades strategiska platser med tv-
skärmar där ny-implementerade programmet ”Istiden” varje dag kunde visa träningstider samt omklädningsrum för 

aktuella dagens verksamhet.  

Förutom den dagliga driften ligger det under 

verksamheten att hyra ut arenan till diverse externa 
evenemang. Utöver ishockeyn så tog Tomas Ledin och 

LiveNation den hyllade konserten ”Skarpt läge” på 

turné och höll två fullsatta konserter i VIDA Arena 9 

och 10 november. 

/ Roger Johansson, Fastighets- & Driftansvarig 

 

Växjö Lakers Idrott AB  

Under den gångna säsongen spelade Växjö Lakers representationslag tre CHL-matcher, 26 SHL-matcher och tre SM-

slutspelsmatcher, varav en åttondelsfinal och två kvartsfinaler i VIDA Arena.  
Publiksnittet under SHL:s grundserie ökade från 4658 personer till 4691. 5018 åskådare i snitt såg slutspelet. 
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Försäljning 

Det har blivit dags att sammanfatta säsongen 2018/19. Ett utmanande år med tanke på den snudd på extrema säsong 

som vi kom ifrån. Tittar vi på sidan av isen kan vi glädjande konstatera att vi fortsätter ta stora kliv i vårt 
hållbarhetsarbete. Vi har genomfört en mängd spännande saker. Bland annat projektet ”En Bra Start/Vägen in”, som 

går ut på att tillsammans med Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten bland ungdomar med hjälp av våra lokala 

partners. Under säsongen har vi haft fyra möten som har genererat i jobb för åtta ungdomar. 

En av de stora nyheterna blev vår sprillans nya loge, ”The View” där vi kunnat erbjuda ett unikt koncept med fokus på 

totalupplevelse. Vi serverar där en 9-rätters måltid av högsta klass. Detta i en mycket mysig miljö där trivsel och glädje 
står i fokus. Vår mäktiga 190 meters LED fortsätter att rama in vår arena på ett mycket bra sätt. 

Vi har tillsammans i vårt nätverk genomfört sex träffar. Vi har där fått lyssna på spännande berättelser från 

näringslivet, spelat padel samt varit på en kulinarisk hockeyresa i Ängelholm. Vi genomförde som brukligt även vår 

Lakersgolf, en mycket lyckad dag där vi i lag spelade 4-boll scramble. Laget för jaget! 

Vi kan glädjande konstatera att vi hela tiden utvecklas såväl på som utanför isen. Vi ser spänt fram emot en ny säsong! 

/ Fredrik Sandberg, Försäljningschef 

 

Privatmarknad 

Försäljningen av säsongskort gick i år bättre än förväntat. Vi sålde sammanlagt 42 fler privata säsongskort jämfört 

med förra säsongen. Den största ökningen var på våra Lakejkort (39 fler) och det märktes stor skillnad på ståplats 

under hela säsongen. Familjeläktaren och seniorbiljetterna har fortsatt vara en hit och blivit mer och mer populära 

sedan premiären 2017.  

Vi släppte en inför säsongen en nyhet för ett mer flexibelt säsongskort på ståplats, en PLUS-tjänst där man vid 10 

matchtillfällen under grundserien kunde uppgradera sin ståplats till en sittplats för endast 100 kr/match. Vi lanserade 

även ett webbpresentkort för endast biljetter. 

Vi inledde säsongen med vår årliga VIP-kväll under maj där alla kunde prova på att vara Växjö Lakers VIP. Här bjöd vi på 

aktiviteter för hela familjen, samt korv med bröd. Spelarna fanns på plats för autografskrivning och Teamstore hade 

25% rabatt. Man kunde även provsitta sina säsongsplatser. En lyckad tillställning där det kom ca 300 personer. 

Den 16 augusti hade vi VIP-Inspark på Knock em’ Down med fria aktiviteter för alla säsongskortsinnehavare. Det kom ca 
100 personer som bowlade, spelade VR och shuffleboard samt avnjöt en grillbuffé. Spelarna gästade och därefter gick 

alla till Konserthuset för att lyssna på sportchef Henrik Evertsson och sedan presentation av den nya spelartruppen. 

Den 4 december hade vi vår årliga julinspirerade VIP-kväll som blev omåttligt populär, även denna säsong. Ca 200 

personer kom och handlade souvenirer, åt lussebullar och drack glögg. De lekte lekar och tog selfies med spelarna i vår 

selfiehörna. Spelarna hjälpte till i Teamstore och slog in julklappar åt säsongskortsinnehavarna.  

Vi hade under året några lyckade kampanjer;  

Den 11 november skapade vi ett farsdags-paket med buffé och sittplats till matchen mellan Växjö Lakers och Luleå 

Hockey den 15 november. Paketet såldes snabbt slut trots att vi valde att utöka erbjudandet både på Plan 2 och Plan 4. 

Den 14 februari skapade vi ett Alla Hjärtans Dag-paket med buffé och sittplats till matchen mellan Växjö Lakers och 

Brynäs IF. Paketet såldes slut och Powerbreak var fullsatt inför matchen. 
 

/ Maja Storbjörk, Privatmarknadschef 
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CSR/Välgörenhet  

Växjö Lakers arbete att verka under det stora hjärtat fortsätter där samtliga engagemang dokumenteras och listas 
under fliken CSR på Växjö Lakers officiella hemsida. Detta för att enkelt kunna visa vad klubben engagerar sig i utöver 

ishockeyverksamheten. 

Växjö Lakers A-lag bedriver fortsatt välgörenhetsfonden ”Lakers Stora Hjärtan” som till 100 procent finansieras av 

spelare och ledares löner. Fonden har stöttat avdelningen för svårt sjuka barn på Växjö Lasarett. Lakers Stora Hjärtan 

skänkte även julklappar till organisationen ”Julhjälpen i Växjö”, en ideell verksamhet som hjälper barnfamiljer som har 

det svårt ekonomiskt inför julen. 

En av de stora satsningarna under säsongen har varit 

”Läsa med Lakers”, där spelare från Växjö Lakers A-lag 

har utmanat barn i årskurs 3 och 4 att under 30 dagar 
läsa 15 minuter om dagen. Sammanlagt besökte man 11 
skolor. Läsningen dokumenterades och verifierades av 

lärare/föräldrar. De som klarade detta bäst premierades 

med roliga priser av olika slag och klassen fick 

avslutningsvis gå på en hemmamatch i VIDA Arena. Spelare 

var även ute i skolorna som ambassadörer, allt i syfte att 

påvisa vikten av ett livslångt lärande. 

Lagkaptenen Liam Reddox har för sjunde säsongen i rad genom sin välgörenhetsfond, Red’s Stora Hjärta haft två 

säsongsplatser i VIDA Arena som skänks till barnkliniken på Växjö Lasarett. För tredje året i rad tillsammans med PEAB 

som är en del av initiativet. 
 

För andra året i rad spelade Växjö Lakers A-lag i hjälmar prydda med fondsymbolen ”Waldos Wänner” för att hedra 

minnet av Andreas. I samband med en hemmamatch delades årets stipendier ut för fonden. 

Tillsammans med Play n Go färgade Växjö Lakers oktober månad rosa och gjorde en gemensam insamling till förmån för 
Bröstcancerföreningen Kronoberg. Signerad utrustning auktionerades bland annat till förmån för insamling, Även 

flickvänner och fruar till Växjö Lakers A-lag bidrog till insamlingen då man pärlade rosa armband och sålde. Hemsida, 

sociala medier samt matchevenemang färgades rosa för att belysa frågan. Tillsammans drog man in 50 661 kr. 

Under november månad antog Växjö Lakers mustaschkampen till förmån för lokalt verksamma Pro liv Kronoberg, en 

insamling som gav 32 850 kr.  

Tillsammans med Wilo tog Växjö Lakers upp kampen mot barncancer där man belyste ämnet bland annat genom ett 

gripande reportage. 

För andra året bidrog Växjö Lakers till att belysa Tobiasregistrets arbete för att få fler blodgivare att registrera sig till 

registret. Till förmån för Tobiasregistret arrangerade även flickvänner och fruar till Växjö Lakers A-lag en 

välgörenhetsmatch där man drog in hela 203 132 kr. 

Växjö Lakers har även i år stått bakom initiativet och #inteensamaldrigglömd och organisationen ”Min stora dag” har 

funnits på plats, deltagit i event med spelare och haft rundvandring i Vida Arena. 

För sjätte året i rad deltog Växjö Lakers i Växjö Prideparad för att visa att föreningen står upp för en öppen idrott. 
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Mediestatistik  

2018/2019 har totalt över 53 miljoner människor har sett Växjö Lakers på TV motsvarande 101 timmars exponeringstid. 

Antalet Växjö Lakers-bilder publicerade i tryckt press motsvarade 158 sidor i tabloidformat till ett annonsvärde av över 
14 miljoner kronor. På webben har Växjö Lakers haft en räckvidd på 684 miljoner kontakter till ett annonsvärde av 24 

miljoner kronor. Källa: Upplevelseinstitutet. 

/ Carolina Toresson, PR & Kommunikationschef samt Eventansvarig 

 
SM-guldflaggan hissades under hemmapremiären i Vida Arena 

PR/Kommunikation, Marknadsföring & Event 

För sjätte året i rad kickade vi igång säsongen med Lakers Skills Competition där spelarna från Växjö Lakers A-lag 

sedvanligt presenterades en efter en för att sedan delas upp i två lag, ”yngre” mot ”äldre” och tävla mot varandra i 

olika tekniska moment följt av en internmatch. För att krydda evenemanget ytterligare fick före detta Lakersspelarna 

Elias Pettersson och Calle Rosén hoppa in i varsitt lag. Arrangemanget drog cirka 3000 besökare.  

Den 18 augusti anordnades en resa för fansen bestående av bussresa till Halmstad, after beach med musik och 

uppsnack på Hotell Tylösand följt av träningsmatch mot Linköping HC i Halmstad Arena. En mycket lyckad resa! 

Den 1 september hölls Lakersdagen i samband med CHL-gruppspelsmatchen mot Red Bull Salzburg, där man för andra 

året i rad genom en satsning tillsammans med leverantörer till Arena Service kunde ha fri entré och fyllde VIDA Arena. 

I samband med A-lagsmatcherna har studioprogrammet ”Studio 97” fortlöpt där nya profiler gästat.  

Temamatcher så som familjefest, tjejkväll, Golden Night Club (40+), föreningsmatch, kräftskiva och brunch genomförts. 

Lyckade teman som till kommande säsong kommer att utvecklas ytterligare.  

Till slutspelsmatcherna kryddades introt ytterligare och det ordnades sedvanligt slutspels t-shirt till alla besökare. 

Växjö Lakers kanaler fortsätter att växa, hemsidan har i snitt 30 000 besökare i veckan, Facebook har 21 688 följare 

och Instagram har i dagsläget 23 844 följare och har som mest uppnått en räckvidd på 1,5 miljon under en vecka. På 

Twitter har Växjö Lakers konto precis passerat 9 800 följare.  

Utöver Växjö Lakers hemsida har man rullat med kampanjer i Smålandsposten, TV4, Rix Fm, Aftonbladet, IC Medias 

skärmar, Nöjesnytt, Facebook, Instagram och Twitter där manéret fortsatt varit offensivt med inslag av humor. 

Växjö Lakers webb-tv fortsätter att växa där fler inslag produceras varje vecka för att nå ut med redaktionella budskap, 

profilera spelare samt underhålla, öka och boosta hockeyintresset bland fansen. 

Växjö Lakers årliga tröjauktion drog in 147 150 kr, pengar som gick oavkortat till Växjö Lakers ungdomsverksamhet. 

/ Carolina Toresson, PR & Kommunikationschef samt Eventansvarig 
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Ishockeysäsongen 2018/2019 

 

Representationslaget 

Slutresultatet, en 7’e plats i grundserien och uttåg i kvartsfinalen, dessutom med 4–1 i matcher. Det är givetvis ett 

resultat som vi inte är nöjda med, men hur hamnade vi där? 

 

Idrott engagerar så jag har givetvis fått till mig mängder med analyser som säger än det en a och än det andra. Många 

vill peka på brister i spel eller spelartyper. Kan vara så att det ligger en del där så klart men det finns en sak som 

försvårar den typen av slutsatser. Vi blev tvåa i hemmatabellen. Det innebär 26 matcher, alltså för många för att det 

skall vara slump. Vi kunde alltså spela på ett vägvinnande sätt, ibland. 
 

Just avsaknad av jämnhet är något vi led av hela säsongen.  Självklart måste vi se oss i spegeln om vi verkligen hade 

alla pusselbitar som man behöver i ett lag. Jag tror nog att vi hade rätt antal bitar men det var inte alltid de passade 

ihop så bra. En grupp som skall prestera på den nivån som krävs av ett topplag i SHL måste verkligen ha perfekta 

ingredienser, inte bara rätt sorter utan i rätt dos. Jag tycker personligen att det är för enkelt att säga att vi saknade 

målskyttar, det fanns lag som gjorde fler mål än oss men hade färre målskyttar i laget. Nyanserna i ett välfungerande 

lag är mer avancerade än så. Hade vi rätt antal spelare som var utåtriktade, rätt antal som hördes i 

omklädningsrummet, rätt antal lustigkurrar som kunde lätta upp en stämning, rätt antal ordningsmän i klassen som 

kunde ryta till på en dålig träning osv. 
 

Alla de här sakerna plus några till behövs, likväl som målskyttar, defensiva backar och bra målvakter. Det kommer 

krävas lite mer analysarbete av oss innan vi kan svara säkert på mer exakt vad vi saknade eller hade för mycket av 
men jag tror sanningen ligger i nyanserna för bra hockey kunde vi uppenbarligen spela på hemmaplan. 

 

En bidragande orsak till det är så klart det fantastiska stödet vi fått som på ett väldigt påtagligt sätt bidragit till att 

hemmaspelet varit framgångsrikt. Jag hoppas innerligt att alla supportrar som valde att komma på våra matcher, vara 
högljudda, bry er. Ja genom att på alla sätt engagera er i oss och vårt lag fortsätter med det.  

Inför kommande säsong kan det säkert bli en hel del förändringar i jakten på den perfekta mixen men det är ju 

underbart, tänk så mycket det ger oss att prata om, att spekulera i. 
 

Jag säger tack för säsongen och välkommen till nästa….den börjar NU! 
 

/ Henrik Evertsson, VD/sportchef 
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Hockeygymnasiet 

Vår samarbetspartner för hockeygymnasiet precis som tidigare har varit Växjö Fria Gymnasium som den här säsongen 

funnits i nära anslutning till VIDA Arena efter att man flyttat in i ICON. Janne Karlsson har varit ansvarig. Instruktörer 
har varit Janne Karlsson, Joel Rönnmark, Balazs Bartalis, Jonas Pontusson, Jacob Strandberg och Tobias Hamberg. 

 

/Janne Karlsson, Sportsligt ansvarig Junior & Ungdom 

 

Grundskolan 
 
Växjö Lakers samarbetspartner för grundskolehockeyn har liksom tidigare varit Thorén framtid. Två dagar i veckan har 

eleverna från och med årskurs 5 till 9 fått träna ishockey på skoltid, Wiktor Andersson har varit huvudansvarig 
instruktör med hjälp av Victor Wallson och Jonathan Björnlund. 

 

Nästa år går vi dock ifrån detta samarbete för att skapa större möjlighet till extra träning för alla ungdomar i Växjö. 
Växjö Lakers kommer då arrangera fyra så kallade skillträningar i veckan, två morgon- samt två eftermiddagspass. 

 
/ Calle Sten, Ungdoms & Utvecklingschef 

 

J20 

Vårt J20-lag tog nya tag till säsongen 2018/2019 efter förra säsongens finalförlust i Junior-SM. Säsongen drog igång 

redan i slutet av april med många timmar i gymmet och ute i löparspåren för att förbereda laget på bästa sätt inför en 

lång säsong. Till denna säsongen skedde det lite av en föryngring, där många J18-spelare fick chansen att börja 
säsongen uppe i J20-laget. Vi visste att vi stod inför en tuff uppgift med ett yngre lag än tidigare säsonger men såg 

snabbt att vi hade fått ihop en bra grupp både på och utanför isen. 

Inför säsongen valde vi att förbereda oss genom att spela fler träningsmatcher än tidigare där vi bland annat deltog i 

U20 Super Challenge uppe i Karlstad där vi ställdes mot flertalet juniorlandslag, bland annat Österrike och Ungern. 

Turneringen slutade med en finalförlust mot turneringsvärden Färjestad BK. 
När väl säsongen drog igång väntade 27 tuffa matcher i J20 Superelit södra. Efter en rejäl slutspurt av serien lyckades 

vi tillslut knipa en fjärde plats efter 12 vinster, 10 förluster och 5 matcher till overtime. Detta resultat innebar att laget 
för tredje året i rad kvalificerade sig till J20 Superelit Top10-serien efter jul. 

 
I J20 Superelit Top10 väntade de fem bästa lagen från norra serien och de fem bästa från södra i en serie om 18 
matcher. Efter många jämna matcher lyckades laget placera sig på en femte plats, detta efter 9 vinster och lika antal 

förluster. Näst på tur väntade slutspelet och där vi i åttondelsfinalen ställdes mot Karlskrona HK. Serien slutade med 2–

0 i matcher till Karlskronas fördel efter att de vunnit båda matcherna på straffar. 

Under säsongen har många av J20-spelarna varit uppe och både tränat och spelat matcher med A-laget, vi har även 

haft ett flertal spelare iväg på landslagsuppdrag vilket är ett gott tecken på att vår juniorverksamhet verkligen 

blomstrar.  

 
Jag och resten av ledarstaben tycker att spelarna har genomfört säsongen på ett bra sätt. Vi ser att samtliga har 

utvecklats till bättre ishockeyspelare och människor tack vare en hög grad av eget driv och lyhördhet kring den 
kunskap vi ledare dagligen försöker bistå med. Vi är mycket nöjda över hur spelarna representerade Växjö Lakers 

under året. 

 
/ Janne Karlsson, Huvudtränare J20 
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J18 
 

Försäsongsträningen drog igång den 9 april och blev startskottet för säsongen 2018/2019. En stomme av spelare 

tränade tillsammans fram till midsommar innan grabbarna fick lite välbehövlig sommarledighet. I slutet av juli samlades 
laget och alla nya HG-elever anslöt för att dra igång säsongen på allvar. Vi startade upp med en spelartrupp på 24 

spelare och under resans gång har många av spelarna i J18-truppen fått testa på träningar med J20 och över hälften 

har dessutom gjort matcher med dem. Det är ett bra kvitto på att vi tagit ett steg framåt med vårt J18 lag.  

 

Säsongen som helhet har varit positiv och oerhört lärorik. Höstsäsongen var en framgång för oss då vi för första 

gången i föreningens historia lyckades spela till oss en plats i J18 Allsvenskan efter jul. Detta efter att grabbarna under 
stora delar spelat en bra hockey och även de dagar då spelet kanske inte stämde till 100% lyckades göra bra resultat. 

J18 Allsvenskan efter jul var en väldigt nyttig erfarenhet för våra grabbar där de fick spela mot de bästa lagen i södra 
Sverige. Utbildningsmässigt tycker jag att J18 Allsvenskan är den bästa juniorserien som går att spela här i Sverige. 

Grabbarna fick en riktig utmaning i att spela mot duktiga motståndare i det matchformatet som är i Allsvenskan där vi 

oftast spelar lördag och söndag. I slutspelet blev det tyvärr ett tidigt uttåg då Almtuna lyckades besegra oss med 2–1 i 
matcher. Med lite distans till det avslutade slutspelet är vi från ledarhåll ändå nöjda med säsongen som helhet. Det är 

unga spelare på J18 och utbildningen är det som står i fokus i vårt dagliga arbete även om vi givetvis alltid vill vinna när 
det väl är dags för match. Känslan är att samtliga spelare i laget tagit kliv framåt och utvecklats både på och utanför 

isen och vi hoppas kunna bygga vidare på detta inför nästa säsong. 

 

/Joel Rönnmark, Huvudtränare J18  
 

 

U16 – Lakers 03 

 

Försäsongen startades den 1 maj 2018 där vi efter midsommarhelgen tog en välförtjänt sommarledighet med träning på 

egen hand. Laget återsamlades i slutet av juli då vi gick på is tillsammans. Försäsongen på is bestod av sju 

träningsmatcher (Rögle, Lund, Troja och Karlskrona) samt en fyradagars turnering i Berlin. 

Truppen som samlades inför försäsongen var en bruttotrupp bestående av 28 spelare från Växjö, Vetlanda, Alvesta, 

Älmhult, Osby, Värnamo vilken sedan bantades ner till 21 spelare inför säsongsstart. I januari hade ytterligare ett antal 
spelare valt att lämna laget och säsongen avslutades med grupp bestående av 15 spelare. Vi har även under säsongen 

använt spelare från U15 i matcher och vid träningar. Sammanlagt har ca 45 spelare på något sätt deltagit i aktiviteter 

med laget under säsongen. 

3 spelare i truppen blev uttagna till TV-pucken 2018. 
 

Närvaron har under säsongen varit hög men där vi periodvis har haft ett antal spelare skadade eller sjuka. 

 

Laget spelade i U16 Elit Södra där vi placerade oss som sexa.  

 

I DM vann laget sin semifinalpool och spelade final mot HV71. Tyvärr räckte vi inte riktigt till och HV71 vann med 4–2 

 

Vi har spelat två cuper under säsongen, inledningsvis HID i Berlin där vi slutade tvåa. Vi avslutade sedan säsongen med 

att spela Nordic Youth Trophy där vi förstärkta med ett antal spelare från U15 lyckades vinna hela turneringen. 
 
/ Thomas Erlandsson, Lagledare tillsammans med U16-ledarstaben 
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U15 – Lakers 04 

 

Sommarträningen inleddes i början av maj månad och höll på fram till midsommar då man tog ett uppehåll fram till 
början av augusti. Vi spelade träningsmatcher mot Arlanda Wings på hemmaplan och Karlskrona samt Västervik på 

bortaplan innan serien drog igång.  
Ett par killar valde inför säsongen att inte fortsätta med ishockey. En ny spelare tillkom från annan klubb och fem 

spelare valde att sluta under säsongen. Vid slutet av säsongen bestod truppen av 17 spelare (14+3).  

  

Under säsongen har vi en normal vecka haft fyra ispass och 4 fys/teoripass. Närvaron har varit god men när det gäller 

den mentala närvaron och att ha fokus har det funnits en variation mellan individerna i gruppen.  

Laget har spelat i A2 serie där man spelade fortsättningsserie efter omlottningen och slutade fyra i tabellen. 

 
Första rundan i DM spelades i Nybro där laget vann 1 av 3 matcher vilket resulterade i att man inte kvalificerade sig till 

nästa runda. 

 
Hockeymässigt förbättrades prestationerna på isen desto längre säsongen led och i slutet spelade vi någorlunda jämnt 

mot de lagen vi hade stora problem mot tidigt på säsongen. 

 

/ Johanna Green, Lagledare & Victor Wallsson, Huvudtränare U15 

 

U14 – Lakers 05 

Laget inledde försäsongsträningen med att springa 4,7 kilometer under Växjöloppet. Därefter följde gemensam 
sommarträning fram till den 27 juni innan spelarna gick på sommarledighet och fick köra egenträning under 4fyra 

veckor. Laget återsamlades den 30 juli för fortsatt sommarträning innan vi gick på is den 21 augusti. I början på 

september åkte vi till Jönköping med två lag och mötte HV71 i två träningsmatcher, Därefter spelade vi träningsmatcher 

hemma mot Alvesta och Tingsryd samt Troja borta. Före seriepremiären spelade vi två matcher hemma mot HV71.  

 
Truppen har under året bestått av 27 spelare. Wiktor Andersson har varit huvudtränare medan Peter Ländell och 

Gustaf Walli Walterholm har varit assisterande.  

 

Laget har haft tisdag, onsdag, torsdag och söndag som träningsdagar och spelade seriematcher på lördagar. 

Kombinerat med varje ispass har vi haft någon form av fys eller teori. Ett 40-tal aktiviteter och träningar genomfördes 
under försäsongen. 126 träningstillfällen finns registrerade under säsongen. Vi har under året haft spelare med från 

U13 och vi har slussat spelare till U15. Två av veckans träningar under stora delar av säsongen har genomförts 

tillsammans med U15 med fokus på stationsträning och spel.  
 

Vi deltog med två olika lag i seriespelet. I den ena serien gick laget vidare till topp-6 slutspelsserien. Den andra serien 

spelades som en rak serie över hela säsongen. Vi har under seriespelet haft med spelare från U13 och bidragit med 

spelare till U15. Dessutom deltog vi med två lag i DM, där ena laget gick vidare till semifinalpool. 
Laget arrangerade Elite Hotels Cup strax före nyår och vi deltog själva med två lag. Säsongen avslutades med att ett 

lag åkte till Stockholm för träningsmatcher mot Täby, Djurgården och Haninge som resulterade i tre jämna och 

utvecklande matcher. Det andra laget åkte på Billinge Trophy i Skövde där vi efter många täta matcher vann bronset. 
 

Laget har under säsongen deltagit i Locker Room Talk-utbildning. Ledarna har haft tre träffar och spelarna totalt åtta 

träffar i samband med träningarna. 
 

/ Victor Andersson, Huvudtränare & Chrstian Arthursson, Lagledare U14 
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U13 - Lakers 06 

 

Vi inledde försäsongsträningen på barmark mellan den 1: a maj och midsommar för att sedan sätta igång med 
isförsäsongsträningen från mitten av augusti till oktober. Under den perioden spelades fem träningsmatcher. 

Truppen består av 35 utespelare och 3 målvakter. 
 

Laget har deltagit i två serier, division 1 och division 2. Lagen har varit rörliga efter individernas utveckling och en 

nivåanpassning har tillämpats vid varje laguttagning. 

 

Vi ställde upp med tre lag i DM, varav ett Division 1-lag och två mixade lag. Man har även deltagit i två externa cuper, en 

i Mjölby och en i Lund. Alla som ville åka på cup fick åka på en av de två. 

  
Säsongen har varit en berg- och dalbana med upp och nedgångar. Målsättningen inför säsongen var att skapa en trygg 

och harmonisk grupp där alla trivs och en miljö där förutsättningar finns för att kunna bli bra ishockeyspelare och 

individer. Detta är något som vi tillsammans med spelarna har lyckats med, vilket också har gjort att många spelare 
har tagit stora kliv i sin utveckling. Under säsong satte vi ett nytt mål där vi ville få spelarna att tävla mer. Efter en tid 

med mycket motgång började det ge resultat och vinnarskallarna började titta fram mer hos spelarna. Detta ledde med 

sig bättre prestationer och bättre resultat. 

 

/ Jonathan Björnlund, Huvudtränare U13 

 

 

U12 - Lakers 07 

 

Säsongen 2018/2019 startade upp med första ispass måndagen den 20 augusti. Första helgen i oktober genomförde vi 

åter en träningshelg med övernattning i Åseda. Teambuilding, fys, ispass samt teori stod på schemat tillsammans med 

kortare individuella samtal med varje spelare.  Konceptet är otroligt uppskattat av både spelare och ledare och något vi 

kommer ta med oss framöver. 

 

Storleken på truppen har legat på drygt 30 spelare och 15 ledare. Vi hade ett flertal avhopp i samband med 

säsongsstart och ytterligare 2 spelare valde att sluta under säsongen. Vi har haft kontakt med föräldrar till alla spelare 
som valt att sluta och bristande intresse/andra intressen är det som i huvudsak ligger bakom. Vi har glädjande kvar 

enda tjejen i truppen. 

 

Vi genomförde 11 pass med off ice-träning under maj och juni förra året och tog helt paus från lagaktiviteter under juli-
augusti. Under säsongen deltog vi med två lag i Smålands Ishockeyförbunds serie C1. Vi fick enligt önskemål lagen i två 
olika serier. Under mellandagarna spelade vi MAXI-cup i Ljungby med två lag och i slutet av säsongen anordnade vi ATEA 

Logistics Cup där vi också deltog med två lag. Båda cuperna genomfördes med bra resultat. 
 

Som tidigare har vi haft en tydlig målsättning med att följa Växjö Lakers utvecklingsplan samt att ledare ska genomföra 

LCP-programmet. Vi vet att ett antal spelare normalt sett lämnar laget inför varje säsong men vi vill verkligen verka för 
att på bästa sätt försöka behålla och utveckla den trupp vi har inför varje säsong. Vi fick också möjlighet att medverka i 

LRT (Locker Room Talk).  

 

/ Johan Greén, Lagledare U12 
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U11- Lakers 08 
 

Säsongen startades upp v.34 med en hockeysugen trupp om ca 45 barn. Under sommaren har vi tappat några spelare 
men det har också tillkommit ett par så antalet är i princip detsamma. Under året har vi haft närmare 130 

träningstillfällen/aktiviteter/matcher med ett snitt på 30 barn per pass. Vi har varit ett tjugotal ledare (tränare, 

isledare, material och representanter) som har gjort en stor insats med olika uppgifter för att få laget att fungera. 

 

Under uppstartsfasen låg stort fokus på att jobba vidare med grundteknik och sätta rutiner för en bra träningsform. Vi 
har successivt ökat svårighetsgraden med skridskoteknik och spelövningar/spelförståelse över året men på en 

anpassad nivå. Under året har flera ispass nivåanpassats med skridskoteknik som fokus 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 spelat vår första serie (C2) mot föreningar i närområdet. Det blev totalt sett ett 20-tal matcher som 

resulterade i mestadels positiva resultat. Till en början var det en utmaning med att lära sig förstå spelets regler men 

truppen kom in i detta mycket snabbt.  

Samtliga tillfällen har varit mycket roliga och lärorika för barnen men även oss ledare. 

 
Vi ser nu alla fram emot en ny rolig och spännande säsong med alla fantastiska barn! 

 

/ Martin Wåhlander, Huvudtränare U11 

 
 

U10 - Lakers 09  

 

Försäsongen drog igång v.20 med landhockey i träningshallen. Vi körde en dag i veckan under 6 veckor, varannan 

måndag, varannan tisdag för att vi skulle ge alla möjligheten att komma på ett pass.  

När vi drog igång säsongen 2018/19 på is den 25 augusti startade vi med en trupp på 52 spelare. När vi nu summerar 

säsongen har vi 50 spelare. Under säsongen slutade sex spelare, varav tre efter första passet. Resterande tre slutade 

en bit in i säsongen efter att ha konstaterat att hockey inte var deras sak. Vi fick in fyra nya killar som har kommit in 

bra i gruppen. 

Under säsongen har vi haft tre ispass i veckan, några av veckorna har vi även fått in ett fyspass. Träningsnärvaron 
tycker jag har varit på en ganska hög nivå. Vi har genomfört 94 aktiviteter. Träningarna har till största delen bestått av 

stationsträning med många olika typer av övningar. Både skridsko-, klubb och skott teknik. Vi har haft en del pass där vi 

kört SLS-spel som har varit väldigt omtyckt. 

Under säsongen har vi spelat poolspel där vi har haft 4 lag anmälda med bra resultat. Grabbarna har verkligen 

imponerat stort under dessa poolspel. Vi har under säsongen även haft ett utbyte med HV71 där dem kom till oss och vi 

var uppe oss dem en dag och spelade matcher. Detta var väldigt uppskattat av både HV och oss själva. För att summera 
säsongen har många av våra spelare tagit stora kliv under året och vi har haft riktigt kul! 

Målsättningen inför kommande säsong är att vi ska fortsätta vår utveckling och erbjuda riktigt roliga träningar för ett 
ökat intresse bland spelarna till att vilja träna varje pass. Målet är att få ihop gruppen ännu mer som lag och det genom 

att inför varje isträning ha ett off ice pass. Vi ser verkligen fram emot seriespel och hoppas kunna ställa tre lag på is så 

alla får möjlighet att spela varje helg och utvecklas i spelsituationer som är svåra att träna fram. 

/ Per Bengtsson, Huvudtränare U10 
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U9 - Lakers 10  
 

Säsongens första träning genomfördes den 25:e augusti. Sedan har vi tränat 2 ggr per vecka, totalt ca 50 träningar. 

Träningen mitt i veckan har körts med hela gruppen. Träningen på söndagar har oftast genomförts med delad grupp, 
vilket varit mycket positivt. Truppens storlek har varierat något. Några har tillkommit, några har slutat. Vid säsongens 

slut var vi 66 spelare, dvs samma som i början på säsongen. 

När det gäller närvaro har vi ingen vettig uppföljning men en kvalificerad gissning är att vi har 80–85% av truppen 

närvarande på varje träning. På ledarsidan är vi 19 isledare, 3 huvudtränare, 1 lagledare, 6 materialare och 1 ansvarig 

för föräldrauppdrag. 

 
Vi har med 12 spelare åt gången deltagit i A-lagspausaktiviteten ”Drömmatchen” vid 7 tillfällen. 

Hela gruppen har mött HV71 vid två tillfällen i poolspelsformat, ett möte borta och ett hemma. 
Vid två tillfällen har vi spelat mot Alvesta med en halv trupp per tillfälle. 

Halva truppen har varit i Lenhovda och spelat mot just Lenhovda samt Nybro medan halva truppen har varit i Diö och 

spelat matcher. Vi har på hemmaplan ordnat ett poolspel med deltagande från Alvesta och Lenhovda. 
Utöver detta körde vi ett internt poolspel som savslutning på säsongen. 

 
Vi anser att vi genomfört säsongen enligt den på förhand överenskomna säsongsplaneringen. Våra spelare har 

utvecklats mycket när det gäller skridskoåkning, puckhantering, skjuta och mot slutet även i spelförståelse. 

Organisationen runt laget har fungerat bra och den feedback som inkommit tyder på att alla tycker det är roligt att 

vara en del av U9-lagets organisation. 

 

/Ulf Selander, Lagledare U9 

U8 Lakers 11 (Tre Kronors Hockeyskola) 

 

Säsongen inleddes med föräldramöte 21 augusti och första ispass 26 augusti. 

Vi har under säsongen erbjudit 56 träningstillfällen med en närvarograd på i snitt 58% (ej rensat för de som börjat 

eller slutat). Varadagsträningarna i storgrupp och helgträningar i halvgrupp. 

 

Vi har anordnat tre interna poolspel i SLS format, deltagit i tre poolspel mot externa lag vara två på hemmaplan 

(Alvesta, Nybro, Åseda). I mars anordnade vi Intersport cup med 18 deltagande lag. 
 

Vi har haft en fantastisk utveckling på våra spelare under säsongen. Tack vare att vi har varit många isledare har vi 

haft möjlighet att på ett bra sätt stötta de som kommit nya till truppen under säsongen. Poolspel både internt och 

externt samt Intersport Cup har varit mycket uppskattat av både våra spelare och gästande lag. 
Vid säsongen slut så är vi 58 spelare och 27 ledare. Antalet spelare har varierat något under säsongen med både 

tillkommande spelare och spelare som valt att sluta. 

 

/ Fredrik Westin, Lagledare Lakers U8  
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Lakers Hockey Stars 

Växjö Lakers har i år, tack vare SUSAB (Sport Utveckling Sweden AB), kunnat utveckla satsningen ytterligare genom att 

erbjuda konceptet helt kostnadsfritt. Den tidigare avgiften på 1700 kr år ett och 1200 kr år två är numera 0 kr. 

Dessutom får man år 1, en utrustning värde 3900 kr i start kit. 

Vi har i år varit 140 barn anmälda, till detta har vi haft hjälp av ca 50 föräldrar som ledare.  

Vi har haft 24 träningstillfällen under året. Mikael Frisk och Stefan Winsth har som vanligt planerat och organiserat 

träningarna på ett mycket bra sätt. 

 

Många av barnen hade inte stått på skridskor innan vårt första is-pass men vilken otrolig utveckling barnen har gjort 

under säsongen! 

Lördagen den 12 januari fick vi möjlighet att visa upp oss under första pausen på A-lagets hemmamatch mot Brynäs, det 

var fantastiskt att se ca 100 barn och 40 ledare på isen ta emot Lakejernas och publikens hyllningar.  

Vi hoppas att vi blir minst 140 barn även till nästa säsong och önskar barnen födda -12 varmt lycka till när dom nu går 

vidare till Tre Kronors Hockeyskola (U8). 

Vi ledare vill tacka alla spelare och föräldrar, både aktiva & passiva för ett superroligt år. 

 

/ Ledarna Lakers Hockey Stars 
 

 

 

 
 


