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EN	  SÄSONG	  DÅ	  ALLT	  HÄNDE	  
	  
Att	  summera	  det	  som	  hände	  under	  säsongen	  2011/12	  i	  Växjö	  Lakers	  i	  några	  korta	  
meningar	  är	  egentligen	  omöjligt.	  Det	  här	  var	  en	  säsong	  då	  allt	  hände.	  	  
	  
När	  Växjö	  Lakers	  i	  april	  2011	  blev	  klara	  för	  elitserien	  gick	  också	  startskottet	  för	  ett	  
enormt	  arbete	  –	  ett	  arbete	  för	  att	  skapa	  och	  förbereda	  en	  organisation	  för	  att	  klara	  av	  
elitserien,	  plus	  flytt	  till	  en	  splitter	  ny	  arena	  i	  Vida	  Arena.	  Att	  bygga	  en	  organisation,	  flytta	  
in	  i	  nya	  lokaler	  och	  skruva	  upp	  en	  verksamhets	  omsättning	  från	  25	  till	  115	  miljoner	  
kronor	  på	  några	  få	  månader	  ska	  egentligen	  inte	  vara	  möjligt.	  	  
	  
Men	  vi	  gjorde	  det.	  	  
	  
Med	  facit	  i	  hand	  har	  det	  varit	  värt	  varenda	  timme	  –	  och	  de	  är	  många	  –	  som	  lagts	  ner	  för	  
att	  ro	  detta	  i	  hamn.	  	  
	  
Organisation,	  ordning	  och	  reda	  är	  nyckelord	  som	  föreningen	  jobbat	  efter,	  och	  som	  
skapat	  dagens	  Växjö	  Lakers.	  Vi	  är	  en	  bit	  på	  väg,	  och	  stärkta	  av	  året	  är	  vi	  beredda	  att	  ta	  
nästa	  steg.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  har	  vuxit	  som	  varumärke	  den	  gångna	  säsongen	  –	  och	  det	  har	  det	  gjort	  tack	  
vare	  allas	  fantastiska	  arbete.	  Tack	  för	  det	  –	  utan	  all	  den	  tid	  och	  energi	  som	  alla	  lagt	  ner	  
hade	  vi	  inte	  varit	  där	  vi	  är	  idag!	  
	  
Nästa	  säsong	  är	  vi	  beredda	  att	  ta	  nästa	  steg.	  Bland	  annat	  kommer	  matcharrangemangen	  
att	  utvecklas,	  publikkapaciteten	  i	  Vida	  Arena	  kommer	  att	  utökas	  och	  vi	  kommer	  satsa	  
mer	  på	  externa	  evenemang.	  Vi	  siktar	  på	  en	  tillväxt	  på	  cirka	  20	  miljoner	  kronor	  i	  
koncernen	  för	  att	  nå	  en	  omsättning	  på	  135	  miljoner	  kronor.	  Växjö	  Lakers	  är	  på	  
frammarsch!	  
	  
	  
	  
Anders	  Öman	  
VD	  Växjö	  Lakers	  Hockey	   	  
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Växjö	  Lakers	  –	  en	  koncern	  
Från	  och	  med	  säsongen	  2011/12	  drivs	  Växjö	  Lakers	  genom	  föreningen	  Växjö	  Lakers	  
Hockey	  samt	  tre	  bolag:	  Växjö	  Lakers	  Idrott	  AB,	  Växjö	  Lakers	  Fastighet	  AB	  och	  Arena	  
Service	  i	  Växjö	  AB.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Växjö	  Lakers	  
Hockey	  

Växjö	  Lakers	  
Fastighets	  AB	  

Växjö	  Lakers	  
Idrott	  AB	  

Arena	  Service	  
i	  Växjö	  AB	  
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Föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  
Växjö	  Lakers	  ungdomssektion	  –	  upp	  till	  16	  år	  –	  ligger	  i	  föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey.	  
Under	  säsongen	  2011/12	  har	  Växjö	  Lakers	  för	  första	  gången	  haft	  tillgång	  till	  tre	  isytor	  
under	  samma	  tak:	  Vida	  Arena,	  Växjö	  Ishall	  och	  Träningshallen.	  Det	  har	  skapat	  helt	  nya	  
förutsättningar	  för	  verksamheten	  eftersom	  antalet	  träningstillfällen	  ökat	  markant.	  
Istället	  för	  få	  träningar	  eller	  träningar	  på	  annan	  ort,	  så	  har	  ungdomslag	  kunnat	  träna	  i	  
Växjö.	  	  
	  
Ungdomarna	  i	  föreningen	  har	  under	  säsongen	  dragit	  in	  pengar	  genom	  att	  hjälpa	  till	  vid	  
a-‐lagsevenemangen.	  Ungdomssektionen	  har	  sålt	  Halva	  Potten	  (som	  har	  blivit	  en	  succé	  
och	  fyrdubblat	  vinstsummorna),	  haft	  ansvar	  för	  garderober	  och	  vissa	  delar	  av	  
kioskverksamheten.	  	  
	  
Inför	  nästa	  säsong	  gör	  Växjö	  Lakers	  en	  stor	  ungdomssatsning.	  Visionen	  är	  att	  bli	  en	  av	  
de	  ledande	  talangutvecklingsklubbarna	  i	  Sverige	  som	  också	  verkar	  för	  breddansvaret	  
och	  det	  livslånga	  ishockeyintresset.	  Den	  nya	  satsningens	  målsättningar	  är:	  	  
	  
•	  Ledande	  i	  ungdomsklubb	  i	  Sverige	  
•	  Huvuddelen	  av	  spelarna	  till	  Hockeygymnasiet	  ifrån	  vår	  egen	  verksamhet	  	  
•	  Stor	  bredduppslutning	  100	  stycken	  i	  varje	  ny	  kull	  	  
•	  Uppstart	  av	  stadsdelshockey	  	  
•	  Arbeta	  för	  ökat	  hockeyintresset	  i	  Regionen	  
•	  Stöd	  för	  mindre	  klubbar	  samt	  utbildning	  av	  spelare	  och	  ledare	  genom	  Lakers	  Hockey	  
Academy	  
•	  Final	  i	  skol-‐SM	  	  
•	  Var	  den	  ledande	  klubben	  i	  Smålands	  TV-‐pucklag	  	  
•	  Huvuddelen	  av	  aktiva	  spelare	  går	  i	  Hockeyprofilskola	  
•	  Minst	  5	  spelare	  i	  Växjö	  Lakers	  a-‐lag	  fostrade	  i	  organisationen	  och	  huvuddelen	  av	  laget	  
ska	  bestå	  av	  spelare	  från	  regionen.	  
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Växjö	  Lakers	  Idrott	  AB	  
Under	  våren	  och	  sommaren	  2011	  skapades	  en	  ny	  organisation	  för	  att	  möta	  kraven	  och	  
belastningen	  i	  och	  med	  elitserieavancemanget.	  Organisationsförändringen	  har	  inneburit	  
nya	  funktioner	  och	  nya	  tjänster.	  
	  
Våren	  2011	  lanserade	  Växjö	  Lakers	  en	  ny	  logotype	  
och	  en	  ny	  grafisk	  profil	  och	  under	  säsongen	  har	  
varumärket	  Växjö	  Lakers	  stärkts.	  Det	  tack	  vare	  den	  
nya	  grafiska	  profilen,	  elitserieavancemanget	  och	  Vida	  
Arena,	  men	  också	  genom	  hårt	  och	  fokuserat	  arbete	  
där	  kunden	  har	  stått	  i	  centrum.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  marknadsavdelning	  har	  gjort	  ett	  stort	  
arbete	  inför	  och	  under	  säsongen	  genom	  att	  knyta	  
befintliga	  och	  nya	  partners	  till	  Växjö	  Lakers.	  I	  och	  med	  
Vida	  Arena	  har	  möjligheterna	  för	  företag	  varit	  större	  
än	  någonsin	  i	  idrottsstaden	  Växjö.	  	  Växjö	  Lakers	  har	  
samarbetat	  med	  runt	  400	  partners.	  	  
	  
Framgångarna	  visas	  inte	  minst	  i	  värdet	  av	  den	  exponering	  som	  Växjö	  Lakers	  har	  fått.	  
Mediestatistik	  visar	  att	  totalt	  69,5	  miljoner	  människor	  har	  sett	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  under	  
säsongen.	  Noterbart	  är	  också	  att	  Växjö	  Lakers	  mediautrymme	  i	  tryckt	  press	  är	  stort.	  
Antalet	  Växjö	  Lakers-‐bilder	  publicerade	  under	  säsongen	  motsvarar	  160	  sidor	  i	  
tabloidformat	  och	  har	  nått	  över	  215	  miljoner	  människor	  till	  ett	  annonsvärde	  på	  11,7	  
miljoner	  kronor.	  
	  
Biljettförsäljningen	  har	  varit	  framgångsrik.	  Vida	  Arena	  har	  en	  publikkapacitet	  på	  5329	  
personer	  och	  Växjö	  Lakers	  har	  under	  säsongen	  haft	  ett	  publiksnitt	  på	  5099	  personer	  
vilket	  ger	  en	  beläggning	  på	  95,7	  %.	  Med	  den	  siffran	  är	  Växjö	  Lakers	  näst	  bäst	  i	  elitserien.	  	  
	  
Inför	  säsongen	  2011/12	  lanserade	  Växjö	  Lakers	  också	  en	  ny	  hemsida	  samt	  blev	  aktiva	  
inom	  sociala	  medier,	  vilket	  skapat	  fräscha	  kanaler	  för	  att	  stärka	  varumärket	  och	  
koncernen	  ytterligare.	  	  
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Till	  säsongen	  2012/13	  är	  målsättningen	  att	  skruva	  upp	  verksamheten	  ytterligare.	  
Arbete	  för	  att	  stärka	  varumärket	  fortsätter,	  satsningar	  görs	  för	  att	  utveckla	  
matcharrangemangen	  och	  den	  sportsliga	  produkten	  på	  isen	  ska	  spetsas	  med	  en	  utökad	  
budget.	  Tanken	  är	  att	  ta	  ytterligare	  kliv	  framåt	  för	  att	  nå	  visionen	  om	  att	  bli	  en	  ledande	  
ishockeyklubb	  i	  Europa.	  	  
	  
Organisation:	  
	  
	  

	  
	   	  

Styrelse	  

VD	  

Junior	  

J18	  J20	  

A-‐lag	  

Ekonomi	  
Administration	  

Biljetter	  
Evenemang	  

Information	  Marknad	  
Företag	  
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Växjö	  Lakers	  Fastighets	  AB	  
Växjö	  Lakers	  Fastighets	  AB	  står	  för	  driften	  av	  Vida	  Arena	  som	  invigdes	  17	  september	  
2011.	  Förutom	  den	  dagliga	  driften	  ligger	  det	  under	  Växjö	  Lakers	  Fastighet	  att	  utveckla	  
arenan,	  driva	  event	  i	  arenan	  samt	  svara	  för	  säkerheten	  under	  event	  i	  arenan.	  	  	  
	  
Eftersom	  Växjö	  Lakers	  inte	  låg	  i	  elitserien	  när	  byggandet	  av	  Vida	  Arena	  beslutades	  och	  
påbörjades	  har	  det	  inför	  och	  under	  säsongen	  gjorts	  korrigeringar	  och	  kompletteringar	  
av	  arenan	  för	  att	  tillmötesgå	  elitseriens	  krav	  på	  en	  elitseriearena.	  	  
	  
Totalt	  spelades	  27	  elitseriematcher	  under	  säsongen	  med	  ett	  snitt	  på	  5099	  personer.	  
Under	  säsongen	  2011/12	  hölls	  också	  evenemangen	  Melodifestivalen	  (februari	  2012)	  
och	  ”Ljust	  och	  Fräscht”	  (mars	  2012)	  i	  
Vida	  Arena.	  Dessutom	  hade	  
Vidakoncernen	  en	  konferens	  för	  sina	  600	  
anställda.	  Tanken	  inför	  säsongen	  
2012/13	  är	  att	  utöka	  antalet	  externa	  
evenemang	  i	  arenan,	  och	  det	  är	  redan	  
klart	  att	  ”Ladies	  Night”	  kommer	  till	  Vida	  
Arena	  9	  november	  2012.	  	  
	  
Inför	  säsongen	  2012/13	  görs	  
investeringar	  i	  en	  ny	  saturnusring	  (för	  
digital	  exponering),	  en	  ny	  sarg	  och	  en	  ny	  
souvenirshop.	  Expansionsplanet	  Plan	  4	  
kommer	  också	  att	  inredas	  och	  
förberedas	  för	  publik,	  vilket	  kommer	  
innebära	  en	  ökning	  av	  
publikkapaciteten	  på	  uppskattningsvis	  
400	  personer.	  	  
	  
	  
	  

Styrelse	  

VD	  

Arenachef	  

Vaktmästeri	   Säkerhet	  

Ekonomi	  
Administration	  

	  
Organisation:	  
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Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  ansvarar	  för	  driften	  av	  restaurang-‐	  och	  konferensmöjligheterna	  
i	  Vida	  Arena.	  	  
	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  har	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher	  drivit	  restaurangen	  på	  
plan	  3,	  snabbmatsrestaurangen	  GameDay,	  Lakersbaren	  och	  sex	  kiosker	  på	  plan	  2,	  samt	  
ett	  antal	  barer	  på	  plan	  2	  och	  i	  företagsloungen	  på	  plan	  3.	  Plus	  serverat	  mat	  och	  dryck	  till	  
logerna	  på	  plan	  3.	  Restaurangverksamheten	  i	  samband	  med	  Växjö	  Lakers	  
hemmamatcher	  har	  varit	  framgångsrika:	  bland	  annat	  så	  har	  restaurangen	  varit	  
fullbokad	  så	  gott	  som	  varje	  match.	  	  
	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  har	  också	  serverat	  
lunchbuffé	  varje	  vardag	  samt	  haft	  en	  del	  
kvällsarrangemang	  i	  restaurangen	  och	  
konferensavdelningen	  på	  plan	  3.	  Arenan	  
har	  dessutom	  haft	  ett	  stort	  antal	  
studiebesök	  med	  visningar	  av	  arenan	  som	  
varit	  mycket	  populära.	  Inom	  Arena	  Service	  
i	  Växjö	  AB	  finns	  också	  Växjö	  Lakers	  
souvenirförsäljning.	  
	  
Till	  säsongen	  2012/13	  är	  målsättningen	  att	  
ytterligare	  förbättra	  den	  goda	  kvaliteten	  på	  
mat,	  övrigt	  utbud	  och	  service.	  Till	  
kommande	  säsong	  projekteras	  också	  plan	  
4	  i	  Vida	  Arena	  vilket	  utökar	  den	  publik	  som	  
äter	  mat	  med	  cirka	  400	  gäster.	  	  	  
	  

Styrelse	  

VD	  

Driftschef	  

Bitr	  
restaurangchef	   Kökschef	  

Externa	  
Evenemang	  

Ekonomi	  
Administration	  

	  
Organisation:	  
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Ishockeysäsongen	  2011/12	  
	  
	  
Representationslaget	  
En	  speciell	  säsong	  så	  klart,	  första	  i	  elitserien,	  första	  i	  ny	  arena.	  Mycket	  nytt	  även	  i	  laget	  i	  
och	  med	  avancemanget.	  Vi	  räknade	  in	  tio	  nya	  spelare	  innan	  säsongen	  och	  ytterligare	  
fyra	  stycken	  under	  löpande	  grundserie.	  
	  
Försäsong	  och	  träningsmatcher	  avverkades	  med	  gott	  resultat,	  obesegrade	  
resultatmässigt.	  Vi	  var	  alla	  samtidigt	  medvetna	  om	  att	  tränings-‐	  och	  tävlingsmatcher	  är	  
två	  vitt	  skilda	  saker	  och	  premiärmatchen	  borta	  mot	  Frölunda	  lämnade	  nog	  ingen	  
oberörd.	  
	  
Vi	  fick	  verkligen	  känna	  på	  ovan	  nämnda	  skillnad	  när	  första	  perioden	  spelades	  av	  i	  ett	  
tempo	  vi	  inte	  sett	  maken	  till	  innan.	  MEN	  samtidigt	  fick	  vi	  svaret	  att	  vi	  höll.	  Matchen	  
förlorades	  till	  slut	  men	  känslan	  var	  att	  elitserien	  är	  något	  vi	  klarar	  av.	  
	  
Sett	  över	  hela	  säsongen	  hade	  vi	  en	  ganska	  jämn	  prestation	  där	  vi	  som	  mest	  vann	  fyra	  
raka	  matcher	  och	  som	  sämst	  förlorade	  tre	  raka.	  Oftast	  hade	  vi	  svårt	  att	  bygga	  
vinnartrender	  men	  studsade	  å	  andra	  sidan	  snabbt	  tillbaka	  efter	  en	  förlust.	  Just	  att	  vi	  
snabbt	  studsade	  tillbaka	  var	  viktigt	  för	  moralen	  en	  första	  säsong	  när	  så	  mycket	  är	  nytt	  
och	  lite	  osäkert.	  
	  
Efter	  att	  ha	  säkrat	  fortsatt	  elitseriestatus	  hemma	  mot	  AIK	  missade	  vi	  slutspelsplatsen	  i	  
sista	  matchen	  borta	  mot	  Luleå,	  just	  då	  väldigt	  bittert.	  
	  
På	  många	  sätt	  kändes	  säsongen	  som	  det	  gjorde	  i	  allsvenskan	  för	  fem	  eller	  sex	  år	  sedan	  
när	  vi	  krigade	  stenhårt	  för	  att	  etablera	  oss	  som	  ett	  playofflag.	  Den	  resan	  som	  gjordes	  då	  
måste	  vi	  göra	  om	  nu,	  för	  att	  bli	  det	  stabila	  slutspelslag	  vi	  först	  och	  främst	  siktar	  på	  att	  
bli.	  
	  
Henrik	  Evertsson,	  sportchef	  
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Hockeygymnasiet	  
Växjö	  Lakers	  huvudsamarbetspartner	  för	  hockeygymnasiet	  är	  Växjö	  Fria	  Gymnasium.	  
Tobias	  Björklund,	  sportchef	  för	  Växjö	  Lakers	  ungdomsverksamhet,	  har	  under	  året	  varit	  
ansvarig	  för	  hockeygymnasiet	  och	  har	  tillsammans	  med	  J20-‐tränaren	  Johan	  Thelin	  också	  
varit	  instruktör.	  Eleverna	  har	  under	  säsongen	  varit	  fördelade	  på	  två	  lag:	  J20	  SuperElit	  
samt	  J18	  Elit	  (J18	  division	  2-‐laget	  lades	  under	  hösten	  ner	  på	  grund	  av	  för	  få	  spelare).	  	  
	  
	  
J20	  SuperElit	  
Växjö	  Lakers	  J20-‐lag	  spelade	  för	  första	  gången	  i	  högsta	  J20-‐serien:	  J20	  SuperElit.	  
Satsningen	  gjordes	  med	  ett	  ungt	  lagbygge	  kryddat	  med	  en	  handfull	  värvade	  
sistaårsjuniorer,	  men	  majoriteten	  av	  spelarna	  hade	  inte	  spelat	  i	  den	  högsta	  serien	  
tidigare.	  De	  största	  skillnaderna	  i	  J20	  SuperElit	  jämfört	  med	  J20	  Elit	  handlar	  om	  antalet	  
matcher	  samt	  mängden	  och	  längden	  på	  resorna.	  	  
	  
J20-‐laget	  blev	  sist	  i	  serien	  under	  hösten,	  och	  fick	  spela	  i	  fortsättningsserien	  efter	  jul.	  
Laget	  spelade	  bra	  under	  hösten	  utan	  poängmässig	  utdelning,	  men	  den	  kom	  under	  våren.	  
Växjö	  Lakers	  J20	  missade	  till	  slut	  en	  slutspelsplats	  med	  en	  enda	  poäng.	  Konklusionen	  är	  
en	  godkänd	  debutsäsong	  och	  stommen	  i	  laget	  behålls	  till	  säsongen	  2012/13	  då	  laget	  
siktar	  på	  att	  ta	  ytterligare	  ett	  steg	  framåt	  utvecklingsmässigt.	  
	  
Spelare	  som	  fått	  representera	  a-‐laget	  under	  säsongen	  är:	  Andreas	  Hörberg,	  Tobias	  
Ställborn,	  Robin	  Dahse	  och	  Sebastian	  Nilsson.	  	  
	  
Johan	  Thelin	  var	  huvudtränare	  för	  Växjö	  Lakers	  J20	  under	  säsongen.	  	  
	  
	  
J18	  Elit	  
Växjö	  Lakers	  J18-‐lag	  spelade	  i	  den	  högsta	  J18-‐serien:	  J18	  Elit.	  	  
	  
Under	  höstsäsongen	  blev	  J18-‐laget	  nia	  i	  serien	  och	  missade	  därmed	  att	  kvala	  in	  till	  J18	  
Allsvenskan	  (de	  fem	  bästa	  lagen	  gick	  dit),	  och	  istället	  blev	  det	  spel	  i	  fortsättningsserien.	  
Efter	  höstserien	  tog	  Pär	  Engstrand	  över	  som	  tränare	  efter	  Bengt	  Gustavsson.	  	  
	  
Under	  vårsäsongen	  gjorde	  Växjö	  Lakers	  J18	  en	  stark	  prestation	  och	  blev	  tvåa	  i	  serien.	  
Det	  räckte	  dock	  inte	  till	  slutspel	  då	  bara	  ett	  lag	  från	  fortsättningsserien	  kvalificerade	  sig	  
dit.	  	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  A-‐pojkar	  
När	  vi	  summerade	  den	  förra	  säsongen	  avslutade	  vi	  med	  orden	  ”…	  kommande	  säsong	  
som	  på	  många	  sätt	  blir	  historisk	  för	  oss”	  och	  ”…	  där	  vi	  förhoppningsvis	  får	  se	  en	  extern	  
huvudtränare	  leda	  truppen	  med	  sikte	  på	  en	  U16	  Elit	  plats	  2012/2013”.	  Då	  visste	  vi	  inte	  
vad	  vi	  nu	  vet.	  
	  
Efter	  några	  veckors	  uppehåll	  var	  det	  6	  maj	  dags	  att	  återsamlas	  för	  säsongens	  första	  
träningspass.	  Norrastugan	  blev	  vår	  samlingspunkt	  för	  de	  första	  två	  och	  en	  halv	  
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månadernas	  sommarträning.	  Snabbt	  såg	  vi	  tecken	  både	  på	  träningsflit	  och	  utveckling,	  
och	  det	  vara	  bara	  början.	  Vår	  nya	  huvudtränare	  Pär	  Engstrand	  lanserades	  i	  mitten	  av	  
maj	  och	  en	  redan	  god	  träningsflit	  blev	  ännu	  bättre.	  När	  vi	  gick	  på	  is	  i	  början	  av	  augusti	  
räknade	  vi	  in	  en	  spelartrupp	  på	  fem	  målvakter	  och	  46	  utespelare.	  En	  trupp	  som	  enbart	  
decimerades	  med	  några	  få	  spelare	  under	  säsongen.	  Man	  kunde	  snabbt	  se	  resultatet	  av	  
grabbarnas	  träningsflit,	  och	  vi	  spelade	  ut	  hela	  vårt	  register	  med	  rejäl	  fart	  i	  de	  många	  
träningsmatcherna	  (17	  stycken)	  innan	  seriestarten.	  
	  
Under	  hösten	  slet	  vi	  hårt	  och	  grabbarna	  svarade	  upp	  fantastiskt	  bra	  på	  den	  utökade	  
träningsdosen,	  som	  bestod	  av	  fyra	  ispass	  i	  veckan	  varav	  två	  av	  dem	  kompletterades	  med	  
ett	  fyspass	  före	  is.	  Under	  hösten/vintern	  blev	  det	  lite	  förändringar	  i	  ledarstaben.	  Pär	  
gick	  vidare	  till	  J18,	  och	  Robin	  Landin	  tog	  över	  A1-‐gruppen	  och	  Johan	  Jönsson	  jobbade	  
vidare	  med	  A2.	  DM-‐spelet	  blev	  en	  formidabel	  framgång.	  Efter	  en	  stabil	  kvartsfinalseger	  
på	  hemmais	  tog	  sig	  U15	  till	  semifinal	  för	  första	  gången.	  U16	  hade	  dagen	  innan	  säkrat	  sin	  
semifinalplats	  genom	  en	  lika	  stabil	  seger	  i	  gruppspelet	  i	  Nybro.	  En	  sen	  
lördagseftermiddag	  i	  Rydaholm	  säkrades	  sedan	  den	  historiska	  U15	  final-‐platsen	  efter	  
seger	  mot	  HV71	  i	  en	  direkt	  avgörande	  match	  med	  2-‐1.	  Dagen	  efter	  var	  det	  åter	  DM-‐spel	  
på	  hemmais	  då	  U16	  arrangerade	  semifinalspelet.	  Efter	  en	  inledande	  seger	  mot	  Gislaved,	  
tvingades	  vi	  kapitulera	  mot	  Dalen	  och	  missade	  tyvärr	  finalplatsen.	  Det	  blev	  ett	  
kronobergsderby	  i	  U15-‐finalen	  då	  Troja-‐Ljungby	  stod	  för	  motståndet.	  Efter	  en	  heroisk	  
insats	  av	  hela	  laget	  stod	  vi	  som	  DM-‐segrare	  med	  siffrorna	  7-‐4.	  
	  
Vintern	  löpte	  på	  i	  god	  stil,	  och	  i	  seriespelet	  gick	  det	  bra.	  Vårt	  A1-‐lag	  skördade	  idel	  segrar	  
och	  när	  sedan	  Linköpings	  HC	  Blå	  försvann	  ur	  serien	  stod	  vi	  som	  seriesegrare	  trots	  att	  
serien	  ännu	  inte	  var	  avslutad.	  Ett	  mål	  för	  säsongen	  var	  att	  nå	  kval	  till	  U16	  Elit,	  vilket	  vi	  
gjorde.	  Efter	  en	  jämn	  och	  tuff	  inledande	  kvalmatch	  mot	  Gislaved,	  blev	  det	  till	  slut	  straffar	  
som	  avgjorde.	  Marginalerna	  var	  inte	  på	  vår	  sida	  och	  vi	  tvingades	  kapitulera,	  men	  en	  
värdefull	  poäng	  fick	  vi	  med	  oss,	  och	  den	  skulle	  visa	  sig	  viktig.	  Efter	  att	  ha	  ätit	  och	  sovit,	  
så	  var	  det	  upp	  i	  sadeln	  igen.	  Chansen	  fanns	  fortfarande,	  även	  om	  vi	  inte	  hade	  det	  i	  egna	  
händer	  längre.	  En	  väl	  genomförd	  match	  senare	  så	  stod	  i	  som	  segrare	  med	  7-‐3.	  När	  sedan	  
Borås	  besegrade	  Gislaved	  i	  den	  sista	  gruppspelsmatchen,	  så	  stod	  vi	  som	  slutsegrare	  i	  
kvalgruppen,	  och	  vi	  hade	  kvalat	  oss	  till	  en	  plats	  i	  Region	  Syd	  U16	  Elit.	  
	  
När	  vi	  summerar	  säsongen,	  så	  har	  vi	  med	  hela	  gruppen	  genomfört	  250	  träningar	  och	  
spelat	  88	  matcher.	  Den	  sportsliga	  delen	  summerar	  vi	  med:	  
	  

-‐ Serieseger	  i	  A1	  Division	  1	  
-‐ DM-‐seger	  U15	  
-‐ Seger	  i	  kvalgruppen	  till	  U16	  Elit	  

Den	  här	  säsongen	  har	  ni	  grabbar	  gjort	  något	  man	  inte	  får	  göra	  i	  skolan.	  NI	  HAR	  SKRIVIT	  
I	  HISTORIEBOKEN.	  
	  
Patric	  Johansson,	  lagledare	  
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Växjö	  Lakers	  Team	  98	  
Gruppen	  har	  bestått	  av	  totalt	  27	  utespelare	  och	  två	  målvakter	  under	  säsongen	  och	  vi	  
spelade	  elva	  träningsmatcher.	  Vi	  har	  spelat	  i	  två	  Smålandsserier,	  B1	  div	  1	  och	  B1	  div	  2B	  
och	  vi	  kom	  på	  5:e	  plats	  i	  div	  1	  och	  på	  3:e	  i	  div	  2B.	  
	  
U14	  spelade	  DM	  och	  vann	  både	  kvartsfinalerna	  och	  semifinalerna	  och	  tog	  oss	  till	  final	  
mot	  HV71.	  Den	  matchen	  vanns	  också	  efter	  stor	  dramatik	  med	  4-‐3.	  Därmed	  var	  DM-‐
guldet	  klart.	  
	  
I	  	  början	  av	  januari	  spelade	  vi	  en	  Cup	  i	  Göteborg	  med	  blandade	  resultat	  och	  avslutade	  
säsongen	  med	  en	  Cup	  i	  Nyköping	  med	  en	  hedrande	  fjärdeplats	  som	  resultat.	  
	  
Träningsnärvaron	  har	  varit	  hög	  och	  utvecklingskurvan	  har	  pekat	  uppåt	  hela	  tiden.	  
Målsättningen	  under	  säsongen	  har	  varit	  att	  vinna	  DM	  och	  att	  utveckla	  all	  våra	  spelare	  till	  
att	  bli	  både	  bättre	  hockeyspelare	  och	  förbereda	  dem	  för	  nästa	  steg	  i	  hockeykarriären	  
samt	  att	  bli	  bättre	  individer.	  
	  
Vi	  har	  haft	  gott	  om	  ledare	  som	  hjälpt	  till	  både	  på	  och	  runt	  isen	  under	  den	  gångna	  
säsongen	  tillsammans	  med	  alla	  föräldrar	  som	  alltid	  finns	  till	  hands	  nära	  laget.	  
	  
Jonas	  Lundgren,	  lagledare	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  99	  
Första	  säsongen	  för	  föreningen	  i	  elitserien	  och	  ungdomsverksamhet	  med	  helt	  nya	  
träningsförutsättningar	  har	  givit	  oss	  bra	  möjligheter	  att	  utveckla	  våra	  spelare.	  Samtliga	  
spelare	  i	  har	  haft	  en	  mycket	  positiv	  utvecklingskurva	  både	  individuellt	  och	  inte	  minst	  
som	  lag.	  	  
	  
Vi	  har	  haft	  en	  snittnärvaro	  under	  säsongen	  på	  knappt	  80	  %	  av	  våra	  34	  spelare	  från	  
mitten	  av	  september.	  Då	  har	  vi	  haft	  i	  snitt	  tre	  ispass	  i	  veckan	  samt	  match	  på	  helgen.	  
Kontinuiteten	  i	  träningsmöjligheterna	  har	  givet	  oss	  förutsättningarna	  att	  ”träna”	  
ishockey	  i	  alla	  de	  olika	  delarna	  som	  igår	  i	  hockeyn.	  
	  
Vi	  har	  under	  säsongen	  deltagit	  med	  två	  lag	  i	  seriespel	  för	  B2	  Småland.	  Vi	  har	  under	  
seriespelet	  ej	  haft	  några	  fasta	  lag	  utan	  alla	  har	  bytt	  efter	  ett	  antal	  matcher	  i	  en	  ambition	  
att	  utveckla	  kamratskap	  och	  spelförståelsen	  för	  spelarna.	  Vi	  har	  under	  säsongen	  arbetat	  
mer	  med	  ”viljan	  att	  tävla”	  samt	  även	  spelförståelse	  då	  träningsförutsättningarna	  numer	  
ger	  möjlighet	  till	  detta.	  Fokus	  på	  resultat	  har	  varit	  underordnat	  utvecklingen	  som	  
hockeyspelare	  och	  inte	  minst	  som	  lag	  där	  vi	  sett	  vår	  utveckling	  jämfört	  med	  andra	  lag.	  
Nämnas	  bör	  även	  att	  22	  av	  lagets	  spelare	  deltagit	  i	  något	  av	  Team	  98:s	  lag	  under	  
säsongen.	  
	  
Förutom	  seriespel	  har	  vi	  även	  deltagit	  i	  DM	  dit	  vi	  åkte	  med	  22	  spelare.	  Alla	  som	  hade	  
tränat	  över	  75	  %	  fick	  följa	  med.	  Vi	  spelade	  med	  två	  olika	  lag	  i	  respektive	  match	  och	  vann	  
två	  matcher	  och	  förlorade	  i	  gruppfinalen	  mot	  Troja.	  
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Under	  säsongen	  har	  vi	  deltagit	  i	  två	  likvärdiga	  cuper	  nivåmässigt,	  varav	  en	  med	  
övernattning.	  
	  
Mikael	  Holmgren,	  huvudtränare	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  00	  
Vi	  har	  haft	  fysträning	  under	  stora	  delar	  av	  sommaren	  minst	  en	  gång	  per	  vecka.	  Innan	  
seriespelet	  startade	  hann	  vi	  spela	  fem	  träningsmatcher	  samt	  anordnade	  en	  träningsdag	  i	  
ishallen	  som	  upptakt.	  	  
	  
Laget	  U12	  har	  under	  säsongen	  bestått	  av	  36	  aktiva	  varav	  35	  pojkar	  och	  en	  flicka.	  
Under	  säsongen	  har	  vi	  tränat	  på	  is	  vid	  95	  tillfällen	  med	  en	  snittnärvaro	  om	  71	  %.	  	  
Tack	  vare	  de	  många	  istiderna	  så	  har	  vi	  sett	  en	  fantastisk	  utveckling	  på	  våra	  barn,	  både	  
skridskomässigt	  och	  ishockeymässigt.	  Under	  träningarna	  har	  vi	  fokuserat	  cirka	  75	  %	  
skridskoåkning	  och	  cirka	  25%	  på	  puckhantering.	  Utöver	  det	  arbetar	  vi	  mycket	  under	  
träningarna	  med	  spelförståelse,	  kamratskap	  och	  laganda.	  Dessutom	  sätter	  vi	  ständigt	  
små	  mål	  för	  barnen	  utanför	  isen.	  Dessa	  kan	  handla	  om	  att	  byta	  om	  och	  duscha	  
gemensamt.	  Syftet	  med	  det	  är	  att	  de	  skall	  lära	  känna	  varandra	  även	  utanför	  isen,	  men	  
även	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  utrustning	  och	  sin	  hygien.	  
	  
Vi	  valde	  att	  för	  året	  ställa	  upp	  med	  två	  lag	  i	  seriespel,	  med	  rullande	  schema	  på	  vilket	  lag	  
man	  tillhör,	  för	  att	  få	  ut	  maximal	  speltid	  för	  barnen.	  Vi	  har	  i	  år	  deltagit	  i	  31	  
seriespelsmatcher.	  	  
	  
Vi	  deltog	  i	  år	  för	  första	  gången	  på	  DM	  där	  vi	  gick	  till	  första	  omgången	  i	  Tingsryd.	  Vi	  även	  
deltagit	  i	  två	  övernattningscuper,	  en	  i	  Slite	  på	  Gotland	  samt	  en	  i	  Landskrona.	  
	  
Janne	  Aschan,	  lagledare	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  01	  
Första	  gemensamma	  träningen	  var	  i	  Växjö	  ishall	  i	  början	  av	  augusti.	  Det	  sista	  passet	  
genomfördes	  i	  början	  av	  april.	  Både	  fys-‐	  och	  isträningar	  har	  bedrivits	  under	  säsongen.	  
U11	  har	  tränat	  två	  till	  tre	  gånger	  per	  vecka,	  totalt	  har	  cirka	  60	  ispass	  genomförts.	  
Fysträning	  har	  bedrivits	  både	  under	  försäsongen	  och	  parallellt	  med	  vissa	  ispass.	  
Inriktning	  har	  varit	  hockeyns	  grunder	  med	  speciellt	  fokus	  på	  att	  alla	  skall	  vara	  i	  rörelse	  
under	  hela	  passet.	  Fysträningen	  har	  fokuserat	  på	  kroppsuppfattning.	  Träningsfliten	  har	  
varit	  bra.	  	  
	  
U11	  har	  under	  säsongen	  spelat	  i	  tre	  olika	  serier,	  en	  större	  cup	  har	  spelats.	  Alla	  matcher	  
har	  spelats	  på	  helplan	  med	  flygande	  byten.	  	  
	  
Säsongen	  avslutades	  med	  en	  teknikmärkestagning	  som	  genomfördes	  under	  de	  sista	  
träningspassen.	  
	  
Antalet	  aktiva	  spelare	  har	  under	  säsongen	  varit	  cirka	  60,	  en	  ny	  spelare	  har	  till	  kommit	  
och	  ett	  par	  har	  valt	  att	  sluta	  med	  hockeyn.	  Spelarna	  har	  under	  säsongen	  delats	  in	  i	  sju	  
olika	  grupper	  som	  blandats	  vid	  deltagandet	  i	  de	  tre	  serierna.	  Vid	  träningarna	  har	  två	  
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olika	  färger/indelningar,	  röd	  och	  svart	  tillämpats.	  Indelningen	  gjordes	  slumpmässigt	  och	  
ändrades	  vid	  några	  tillfällen	  under	  säsongen.	  
	  
Samtliga	  spelare	  har	  visat	  på	  gott	  kamratskap	  och	  haft	  en	  härlig	  inställning	  till	  idrotten.	  
Alla	  uppgifter	  runt	  laget	  har	  skötts	  av	  spelarnas	  föräldrar.	  Flera	  av	  ledarna	  har	  varit	  eller	  
är	  delaktiga	  som	  ledare	  i	  andra	  lag	  inom	  föreningen.	  Ett	  tiotal	  föräldrar	  har	  hjälpt	  till	  
med	  träningen	  på	  isen.	  	  
	  
Engagemanget	  kring	  laget	  är	  stort	  och	  alla	  föräldrar	  hjälper	  till	  på	  olika	  sätt,	  devisen	  
”många	  ska	  göra	  lite”	  har	  tillämpats	  på	  ett	  föredömligt	  sätt.	  Säsongen	  kan	  sammanfattas	  
som	  positiv	  och	  med	  en	  sportslig	  utveckling	  över	  förväntan	  av	  spelarnas	  färdigheter.	  	  
	  
Mats	  Johansson,	  huvudtränare	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  02	  
Team	  02	  hade	  vid	  säsongens	  slut	  49	  spelare	  och	  18	  ledare.	  Fyra	  spelare	  slutade	  inför	  
säsongen	  och	  fyra	  spelare	  har	  slutat	  under	  säsongen.	  Däremot	  har	  tio	  nya	  spelare	  
tillkommit	  och	  vi	  har	  fortfarande	  förfrågningar	  från	  nya	  killar	  som	  vill	  börja	  träna	  med	  
oss.	  
	  
Träningsnärvaron	  har,	  inkluderat	  de	  som	  slutat	  under	  säsong	  och	  de	  som	  tillkommit,	  
varit	  73,7%.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  spelarnas	  intresse	  och	  engagemang	  för	  träning	  har	  
ökat	  väsentligt	  i	  år	  jämfört	  med	  tidigare	  säsonger.	  Vi	  har	  genomfört	  50	  träningar	  på	  is	  
och	  har	  i	  viss	  mån	  börjat	  med	  nivåindelning.	  Vi	  har	  lagt	  till	  moment	  som	  icing	  och	  offside	  
både	  på	  träning	  och	  i	  matchspel.	  
	  
På	  ledarsidan	  har	  vi	  varit	  18	  registrerade	  ledare,	  fördelat	  på	  huvudtränare	  (1),	  
assisterande	  tränare	  (5),	  hjälptränare	  (5),	  lagledare	  (2),	  materialare	  (3),	  
caféverksamhet/föräldraengagemang	  (1)	  och	  hemsida	  (1).	  Vi	  har	  en	  homogen	  
ledargrupp	  där	  i	  stort	  sett	  alla	  varit	  med	  från	  start	  och	  gruppen	  kommer	  sannolikt	  bestå	  
framöver.	  Under	  säsongen	  har	  i	  haft	  två	  avstämningsmöten.	  
	  
Vi	  har	  deltagit	  i	  två	  poolspelsgrupper	  och	  sammanlagt	  spelat	  20	  poolspels-‐matcher,	  där	  
vi	  mött	  Värnamo,	  Tingsryd,	  Troja,	  HC	  Dalen,	  Alvesta,	  Diö,	  Rydaholm	  och	  Kalmar.	  Vi	  
deltog	  också	  i	  Oliver	  Ekman-‐Larsson	  Cup	  i	  Tingsryd	  på	  höstlovet.	  Vi	  har	  även	  spelat	  fyra	  
träningsmatcher,	  mot	  Värnamo	  och	  Oskarshamn.	  
	  
Vår	  ambition	  är	  att	  alla	  ska	  få	  spela	  lika	  många	  matcher	  och	  vi	  har	  noga	  dokumenterat	  
antal	  matcher	  per	  spelare	  får	  att	  nå	  rättvisa	  så	  långt	  det	  är	  möjligt.	  På	  målvaktssidan	  har	  
vi	  arbetat	  med	  en	  målvaktspool	  och	  ett	  förutbestämt	  schema	  så	  att	  alla	  som	  är	  
intresserade	  av	  målvaktspositionen	  ska	  få	  stå	  i	  mål	  på	  både	  träning	  och	  match.	  
	  
Vi	  kommer	  att	  hålla	  sommarträning	  –	  kondition	  och	  fys	  –	  en	  gång	  per	  vecka	  fram	  till	  
september.	  Förutom	  träningen	  är	  grundsyftet	  också	  att	  fortsätta	  bygga	  på	  lagandan.	  
	  
Mats	  Lundmark,	  lagledare	  
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Växjö	  Lakers	  Team	  03	  
Ingen	  försäsong	  genomfördes	  utan	  säsongen	  började	  med	  ett	  uppstartsmöte	  med	  
grillning	  och	  aktiviteter	  då	  huvudtränare	  gick	  igenom	  regler,	  tankar	  och	  rutiner	  för	  
säsongen	  2011-‐2012.	  	  
	  
När	  säsongen	  drog	  igång	  så	  var	  antalet	  registrerade	  spelare	  cirka	  35.	  Efter	  juluppehållet	  
så	  har	  det	  tillkommit	  cirka	  elva	  nya	  barn	  och	  är	  idag	  cirka	  46	  stycken	  aktiva	  spelare	  i	  
Team	  03.	  
	  
Träningarna	  bedrivs	  efter	  svenska	  hockeyförbundets	  direktiv	  med	  fokusering	  på	  
skridskoåkning	  och	  klubb-‐	  samt	  puckteknik.	  Med	  tanke	  på	  antalet	  nya	  spelare	  som	  
tillkommit	  under	  säsongen	  så	  har	  vi	  på	  ledarsidan	  valt	  att	  lägga	  fokus	  på	  grunder	  via	  
nivåindelning.	  Vi	  dokumenterar	  barnens	  träningsflit	  och	  har	  använt	  det	  som	  underlag	  i	  
en	  av	  cuperna	  för	  att	  premiera	  de	  barn	  som	  tränar	  mest.	  	  
	  
Vi	  har	  deltagit	  i	  tre	  cuper	  under	  året	  med	  blandat	  resultat.	  Målsättningen	  har	  varit	  att	  
alla	  barn	  skall	  få	  lika	  mycket	  speltid.	  Fokus	  ligger	  på	  att	  åka	  skridskor,	  kämpa	  och	  ha	  
roligt.	  Vi	  deltog	  i	  Börjes	  Cup	  i	  Tingsryd	  med	  två	  lag,	  där	  träningsflit	  premierades	  efter	  
intresseanmälan.	  Båda	  lagen	  tog	  sig	  till	  final	  och	  mötte	  varandra.	  Det	  ser	  vi	  som	  ett	  
kvitto	  på	  att	  vi	  arbetar	  på	  ett	  bra	  sätt	  med	  gruppen.	  Vi	  har	  anordnat	  ett	  antal	  poolspel	  
där	  alla	  har	  fått	  deltaga	  som	  ville	  det.	  Vi	  kan	  mäta	  oss	  med	  samtliga	  födda	  2003	  runt	  om	  
i	  regionen	  med	  en	  så	  pass	  stor	  bredd	  som	  gruppen	  ändå	  är.	  	  Det	  är	  väldigt	  positivt.	  
Vi	  valde	  även	  att	  åka	  med	  den	  minst	  utvecklade	  gruppen	  för	  att	  deltaga	  i	  ett	  eget	  
poolspel	  med	  mycket	  gott	  resultat.	  Dessa	  barn	  utvecklades	  nått	  enormt	  efter	  detta	  och	  
tog	  ett	  rejält	  kliv	  i	  sig	  själva	  när	  de	  kände	  att	  dom	  fick	  deltaga	  i	  spelet	  mycket	  mer.	  
Vårt	  fokus	  förutom	  hockey	  är	  disciplin	  och	  att	  vara	  goda	  vuxna	  förebilder	  som	  arbetar	  
hårt	  för	  en	  bibehållen	  respekt	  för	  varandra	  samt	  tydliga	  trivselregler.	  När	  man	  är	  på	  
resande	  fot	  så	  skall	  man	  vara	  klar	  över	  att	  man	  representerar	  Växjö	  Lakers	  med	  allt	  vad	  
det	  innebär.	  	  
	  
Det	  har	  varit	  en	  lång	  säsong	  eftersom	  tillgången	  på	  istid	  varit	  mycket	  bättre	  nu	  när	  vi	  
har	  tre	  isytor.	  Vi	  arbetar	  med	  breddverksamhet	  och	  vill	  utvecklas	  som	  kollektiv	  där	  
ledordet	  skall	  vara	  glädje	  och	  gemenskap	  samt	  delaktighet.	  Alla	  ledare	  har	  som	  uppgift	  
att	  utveckla	  kollektivet	  och	  få	  barnen	  att	  inse	  att	  hockey	  är	  det	  roligaste	  som	  finns.	  
Nästa	  år	  kommer	  fokus	  ligga	  på	  att	  fortsätta	  utveckla	  grunderna	  men	  även	  på	  att	  
utveckla	  spelförståelsen	  och	  skridskoåkning	  utan	  puck.	  Nästa	  år	  går	  laget	  in	  i	  ordnat	  
poolspel.	  	  
	  
Jens	  Sonnbjer,	  huvudtränare	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  04	  
Team	  04	  kom	  igång	  med	  hockeysäsongen	  2011-‐2012	  i	  september.	  Första	  istillfället	  
sattes	  igång	  i	  samband	  med	  att	  Växjö	  Lakers	  hade	  uppstart	  för	  spelare	  födda	  2004-‐2005	  
i	  nybyggda	  VIDA	  Arena.	  I	  samband	  med	  det	  andra	  träningstillfället	  så	  var	  det	  även	  
föräldramöte	  där	  det	  diskuterades	  hur	  man	  siktade	  på	  att	  bygga	  upp	  säsongen,	  allt	  från	  
träning	  till	  alla	  uppgifter	  runt	  laget	  som	  sköts	  av	  föräldrar	  –	  och	  morföräldrar	  –	  i	  form	  av	  
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lagledare,	  huvudtränare,	  hjälptränare,	  materialansvar	  men	  även	  som	  garderobspersonal	  
vid	  a-‐lagets	  matcher	  samt	  öppethållande	  i	  Café	  Lakers	  vid	  lagets	  tilldelade	  veckor.	  
	  
Träningarna	  har	  denna	  säsong	  endast	  bestått	  av	  isträningar.	  Något	  som	  huvudtränarna	  
Niklas	  Lockby	  och	  Marcus	  Andersson	  fokuserat	  på	  är	  att	  alla	  är	  igång	  och	  att	  man	  har	  
kul	  på	  isen.	  Passen	  är	  uppbyggda	  på	  tre	  eller	  fyra	  delar.	  Första	  delen,	  uppvärmning,	  
andra	  delen	  stationer	  i	  form	  av	  skridskoteknik,	  skottövningar,	  småmatcher	  samt	  
puckteknik.	  Tredje	  delen	  består	  av	  matcher	  och	  sista	  och	  avslutande	  delen	  av	  lek.	  
	  
Vid	  säsongens	  slut	  bestod	  gruppen	  av	  49	  spelare.	  Vissa	  av	  dem	  har	  spelat	  sedan	  dag	  ett	  
medan	  vissa	  har	  hoppat	  på	  under	  säsongens	  gång,	  något	  som	  vi	  tycker	  är	  väldigt	  
positivt.	  Vi	  har	  även	  haft	  en	  del	  avhopp	  under	  säsongens	  gång	  beroende	  på	  bristande	  
intresse	  och	  krockar	  med	  andra	  aktiviteter.	  Vi	  har	  haft	  en	  ganska	  så	  återkommande	  tid	  
på	  lördagar	  och	  fått	  till	  en	  del	  extrapass	  i	  veckan	  eller	  på	  söndagar	  utöver	  denna.	  
Under	  säsongen	  vi	  spelat	  tre	  träningsmatcher	  mot	  andra	  lag	  i	  regionen.	  Detta	  har	  varit	  
väldigt	  uppskattat	  av	  spelare,	  föräldrar	  och	  även	  ledarna.	  	  
	  
Vi	  avslutade	  vår	  säsong	  med	  att	  anordna	  VEAB-‐cup	  där	  vi	  utöver	  våra	  egna	  fyra	  lag	  
mötte	  sex	  andra	  lag	  från	  Småland	  och	  Blekinge.	  Alla	  föräldrar	  drog	  sitt	  strå	  till	  stacken	  
och	  summan	  av	  denna	  härliga	  hockeydag	  blev	  väldigt	  trötta	  fast	  glada	  Lakerskillar	  och	  
även	  glad	  motståndare	  som	  var	  mycket	  nöjda	  med	  cupen	  som	  anordnades	  i	  Vida	  Arena.	  
Målsättning	  för	  2012-‐2013	  är	  att	  ha	  en	  lika	  positiv,	  rolig	  och	  utvecklande	  säsong	  som	  
den	  gångna!	  	  
	  
Sofia	  Abrahamsson,	  lagledare	  
	  
	  
Växjö	  Lakers	  Team	  05	  	  
Säsongen	  började	  i	  VIDA	  Arena	  med	  ”prova	  på	  träning”	  den	  17	  september	  tillsammans	  
med	  Team	  04	  då	  ett	  70-‐tal	  barn	  -‐	  mest	  pojkar	  -‐	  kom	  för	  att	  testa	  på	  hockeyträning.	  
Veckan	  efter	  körde	  vi	  igång	  träningen	  med	  cirka	  25-‐30	  barn,	  varav	  en	  tjej.	  Vi	  har	  haft	  en	  
träning	  i	  veckan	  och	  ibland	  har	  vi	  haft	  något	  extra	  pass.	  
	  
Vi	  har	  haft	  en	  stomme	  på	  cirka	  sex	  tränare,	  en	  webbansvarig,	  tre	  materialförvaltare	  och	  
en	  lagledare	  som	  nästan	  alltid	  varit	  med	  på	  träningarna.	  Utöver	  dem	  har	  det	  varit	  
ytterligare	  fyra	  ledare	  som	  varit	  med	  ibland.	  Det	  har	  funkat	  bra	  och	  det	  är	  en	  fördel	  att	  
vi	  har	  varit	  många	  då	  nivåerna	  har	  varierat,	  framför	  allt	  i	  början	  av	  säsongen.	  
	  
Under	  säsongen	  har	  det	  fyllt	  på	  med	  barn	  efter	  hand	  och	  vid	  säsongens	  slut	  var	  vi	  uppe	  i	  
45	  barn,	  varav	  fem	  är	  födda	  2006.	  
	  
Vi	  har	  tränat	  mycket	  skridskoåkning	  framåt	  och	  bakåt,	  med	  skridskoteknik	  i	  alla	  former.	  
Vi	  har	  byggt	  på	  övningarna	  och	  stegrat	  nivån	  i	  den	  takt	  som	  gruppen	  varit	  mogen	  för.	  Vi	  
har	  även	  kunnat	  anpassa	  oss	  till	  olika	  nivåer	  på	  de	  olika	  övningarna	  med	  hjälp	  av	  många	  
ledare	  på	  isen.	  Vi	  har	  även	  provat	  på	  en	  del	  puckteknik	  och	  övat	  grunder	  i	  
passningsteknik.	  
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Gruppen	  har	  utvecklats	  bra	  under	  året	  och	  man	  har	  tagit	  ett	  stort	  steg	  för	  varje	  vecka	  
som	  vi	  tränat.	  I	  slutet	  av	  säsongen	  har	  vi	  även	  låtit	  några	  prova	  på	  att	  vara	  målvakt	  i	  
vissa	  övningar.	  
	  
Vi	  har	  tillsammans	  med	  Åseda,	  Lenhovda	  och	  även	  Alvesta	  anordnat	  poolspel	  på	  
respektive	  ort.	  Som	  avslutning	  spelades	  ett	  poolspel	  i	  VIDA	  Arena.	  I	  poolspelen	  har	  vi	  
haft	  med	  två	  lag	  och	  alla	  som	  ha	  velat	  spela	  har	  fått	  vara	  med.	  
	  
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	  avslutning	  vill	  jag	  tacka	  alla	  
ledare	  som	  hjälpt	  till	  både	  på	  och	  runt	  isen	  under	  den	  gångna	  säsongen.	  
	  
Peter	  Ländell,	  huvudtränare	  
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2011/12	  i	  siffror	  
	  
	  
	  
137	  685	  personer	  har	  besökt	  Vida	  Arena	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher.	  
	  
	  
69	  501	  000	  personer	  såg	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  under	  säsongen.	  
	  
	  
97	  %	  av	  besökarna	  i	  Vida	  Arena	  tycker	  enligt	  en	  undersökning	  av	  Svenska	  Hockeyligan	  
att	  helhetsintrycket	  på	  en	  match	  är	  bra.	  	  
	  
	  
11	  758	  519	  kronor	  var	  annonsvärdet	  på	  den	  exponering	  som	  Växjö	  Lakers	  fick	  i	  
redaktionell	  press.	  
	  
	  
77	  poäng	  tog	  Växjö	  Lakers	  som	  nykomling	  i	  elitserien	  –	  nytt	  rekord	  sedan	  
trepoängssystemet	  infördes.	  
	  
	  
95,7	  %	  var	  publikbeläggningen	  i	  Vida	  Arena	  under	  säsongens	  elitserie	  –	  näst	  bäst	  i	  
serien.	  	  
	  
	  
44	  360	  kronor	  är	  det	  nya	  rekordet	  för	  vinstsumman	  i	  Halva	  Potten	  under	  en	  Växjö	  
Lakers-‐match	  och	  noterades	  i	  näst	  sista	  hemmamatchen.	  I	  första	  matchen	  var	  
vinstsumman	  som	  en	  jämförelse	  21	  010	  kronor.	  
	  
	  


