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YTTERLIGARE	  ETT	  STEG	  PÅ	  VÄGEN	  
	  
Under	  2012/13	  har	  Växjö	  Lakers	  mognat	  som	  förening	  och	  organisation.	  Därmed	  inte	  
sagt	  att	  vi	  är	  nöjda	  –	  vi	  är	  långt	  ifrån	  färdiga	  med	  arbetet	  som	  påbörjats.	  	  
	  
Men	  vi	  är	  en	  god	  bit	  på	  väg.	  	  
	  
Det	  gångna	  året	  har	  inte	  minst	  matcharrangemangen	  vässats	  upp.	  Att	  besöka	  en	  
ishockeymatch	  i	  VIDA	  Arena	  ska	  vara	  en	  upplevelse	  och	  där	  har	  vi	  tagit	  stora	  kliv	  framåt.	  
Hockeysverige	  i	  allmänhet	  har	  upplevt	  en	  publiknedgång	  –	  det	  har	  vi	  också,	  men	  bara	  
marginellt.	  Men	  vi	  får	  inte	  slå	  oss	  till	  ro	  för	  det.	  Det	  är	  viktigt	  för	  oss	  att	  bli	  ännu	  
tydligare	  med	  vår	  paketering	  och	  vårt	  erbjudande.	  Vi	  måste	  ständigt	  förbättra	  vår	  
produkt.	  	  
	  
Men	  även	  om	  vi	  är	  nöjda	  med	  organisation,	  ekonomi	  och	  den	  riktning	  som	  Växjö	  Lakers	  
är	  på	  väg	  i	  så	  var	  den	  gångna	  vintern	  en	  sportslig	  besvikelse.	  Det	  var	  ett	  jobbigt	  år	  på	  
många	  sätt,	  inte	  bara	  för	  vårt	  representationslag,	  utan	  också	  för	  våra	  juniorlag	  där	  J18	  
åkte	  ur	  den	  högsta	  divisionen.	  Vi	  ser	  den	  gångna	  säsongen	  som	  en	  viktig	  erfarenhet	  och	  
drar	  lärdom	  av	  den.	  Vi	  kommer	  gå	  stärkta	  ur	  det	  här!	  
	  
Det	  vi	  vet	  är	  att	  inget	  kommer	  gratis.	  Det	  är	  hårt	  arbete	  som	  gäller.	  
	  
Till	  sist	  vill	  jag	  också	  tacka	  alla	  som	  gör	  den	  här	  resan	  möjlig.	  Utan	  alla	  som	  ställer	  upp	  
för	  Växjö	  Lakers	  på	  olika	  sätt	  –	  så	  väl	  arvoderat	  som	  ideellt	  –	  så	  hade	  inte	  föreningen	  
varit	  där	  den	  är	  idag.	  Med	  er	  hjälp	  så	  kommer	  vi	  ta	  ytterligare	  steg	  framåt!	  
	  
	  
	  
	  
	  
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.	  	  
I	  februari	  2013	  startades	  ytterligare	  ett	  dotterbolag	  i	  form	  av	  VLH	  Event	  AB	  som	  ägs	  till	  
100	  %	  av	  Växjö	  Lakers	  Idrott	  AB.	  VLH	  Event	  AB	  planerar	  och	  driver	  evenemang	  i	  VIDA	  
Arena	  och	  kringliggande	  lokaler.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Växjö	  Lakers	  
Hockey	  

Växjö	  Lakers	  
Fastighets	  AB	  

Växjö	  Lakers	  
Idrott	  AB	  

Arena	  Service	  
i	  Växjö	  AB	  

VLH	  	  
Event	  AB	  
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Föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  
Under	  2012/13	  firade	  Växjö	  Lakers	  15	  år	  som	  förening	  (bildades	  1997).	  Firandet	  
skedde	  13	  november	  i	  samband	  med	  hemmamatchen	  mot	  Modo	  då	  det	  var	  fokus	  på	  
nostalgi	  och	  gamla	  hjältar.	  	  
	  
Föreningen	  Växjö	  Lakers	  Hockey	  består	  av	  Växjö	  Lakers	  ungdomssektion	  upp	  till	  16	  år.	  
Eftersom	  det	  numera	  finns	  tillgång	  till	  tre	  isytor	  –	  VIDA	  Arena,	  Växjö	  Ishall	  och	  
Träningshallen	  –	  har	  förutsättningarna	  för	  att	  bedriva	  en	  framgångsrik	  ungdoms-‐	  och	  
juniorishockey	  förbättrats.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  Hockey	  har	  612	  medlemmar.	  
	  
Satsning	  –	  vill	  bli	  ledande	  klubb	  
Inför	  2013/14	  startades	  en	  satsning	  för	  att	  göra	  Växjö	  Lakers	  till	  en	  ledande	  ungdoms-‐	  
och	  juniororganisation	  i	  Sverige.	  Följande	  kriterier	  sattes	  upp:	  	  
	  
•	  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	  representationslag	  fostrade	  i	  organisationen	  och	  
huvuddelen	  av	  laget	  ska	  bestå	  av	  spelare	  från	  regionen.	  
	  
Växjö	  Lakers	  har	  bit	  att	  vandra	  innan	  kriterierna	  kan	  uppfyllas	  men	  nu	  finns	  en	  tydlig	  
bild	  om	  var	  organisationen	  är	  på	  väg.	  
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Insatser	  –	  nytt	  rekord	  i	  Halva	  Potten	  
Ungdomarna	  i	  föreningen	  har	  under	  säsongen	  dragit	  in	  pengar	  genom	  att	  hjälpa	  till	  vid	  
elitserieevenemangen.	  Ungdomssektionen	  har	  sålt	  Halva	  Potten-‐lotter,	  billotter	  (där	  en	  
Lakersporsche	  lottades	  ut)	  samt	  haft	  ansvar	  för	  garderober.	  Halva	  Potten-‐försäljningen	  
slog	  nytt	  rekord	  mot	  HV71	  1	  december	  2013	  då	  vinstsumman	  landade	  på	  63	  055	  kronor	  
(tidigare	  säsongsrekordet	  var	  44	  360	  kronor).	  Ungdomssektionen	  har	  också	  drivit	  Café	  
Lakers.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  vill	  också	  passa	  på	  att	  tacka	  alla	  ungdomar	  och	  föräldrar	  som	  ställt	  upp	  på	  
olika	  sätt	  under	  säsongen	  –	  utan	  er	  hade	  Halva	  Potten-‐rekordet	  och	  andra	  insatser	  inte	  
varit	  möjliga.	  	  
	  
Projekt	  –	  Lakers	  Hockey	  Stars	  en	  succé	  
2013/14	  drogs	  ett	  nytt	  ungdomsprojekt	  igång:	  Lakers	  
Hockey	  Stars.	  Projektet	  har	  som	  målsättning	  att	  ge	  fler	  
barn	  chansen	  att	  prova	  på	  ishockey	  på	  ett	  tillgängligt	  
sätt	  till	  ett	  lågt	  pris.	  Lakers	  Hockey	  Stars	  riktade	  sig	  den	  
gångna	  säsongen	  till	  barn	  födda	  2006	  och	  2007.	  För	  en	  
engångssumma	  erhölls	  komplett	  utrustning	  och	  22	  
matchtillfällen	  under	  säsongen	  där	  man	  spelade	  och	  
lekte	  på	  en	  anpassad	  isyta	  i	  VIDA	  Arena.	  Projektet	  blev	  
en	  succé,	  uppmärksammades	  i	  riksmedia	  och	  lockade	  
över	  100	  barn.	  Lakers	  Hockey	  Stars	  körs	  även	  2013/14,	  då	  riktat	  till	  barn	  födda	  2007	  
och	  2008.	  	  
	  
Under	  2013	  startas	  också	  Lakers	  Hockey	  Camp	  upp.	  Det	  
är	  en	  sommarcamp	  under	  två	  veckor	  i	  augusti	  riktat	  till	  
spelare	  födda	  1999-‐2003.	  	  
	  
2012/13	  har	  Växjö	  Lakers	  också	  anordnat	  Intersport	  
Cup	  i	  VIDA	  Arena.	  Turneringen	  är	  för	  spelare	  födda	  
2005	  och	  senare.	  Totalt	  14	  lag	  från	  Växjö	  med	  omnejd	  
deltog.	  
	  
Under	  kommande	  säsong	  planeras	  att	  utöka	  antalet	  cuper	  anordnade	  i	  egen	  regi.	  	  	  
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Växjö	  Lakers	  Idrott	  AB	  
Växjö	  Lakers	  skapade	  en	  ny	  organisation	  under	  våren	  2011	  och	  under	  hockeysäsongen	  
2012/13	  har	  organisationen	  genomfört	  sin	  andra	  säsong.	  
	  
Inför	  säsongen	  utökades	  publikkapaciteten	  i	  VIDA	  Arena	  från	  5329	  personer	  till	  5700	  
personer	  tack	  vare	  utbyggnaden	  av	  Plan	  4	  där	  en	  satsning	  gjordes	  på	  en	  livesportbar	  
med	  ett	  ”all	  inclusive”-‐koncept	  där	  man	  betalar	  en	  summa	  för	  matchbiljett	  och	  mat.	  
Snittet	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher	  under	  säsongen	  var	  5042	  personer	  (att	  
jämföra	  med	  5099	  personer	  under	  2011/12).	  Totalt	  besöksantal	  var	  141	  182	  personer.	  	  
	  
Under	  säsongen	  har	  Växjö	  Lakers	  haft	  avtal	  och	  samarbete	  med	  cirka	  700	  partners.	  
	  
Inför	  säsongen	  plockades	  också	  ett	  tredje	  matchställ	  fram.	  
Förutom	  det	  blåa	  och	  vita	  stället	  så	  spelade	  Växjö	  Lakers	  
under	  säsongen	  också	  i	  ett	  orange	  matchställ	  med	  loggan	  
”Stort	  Hjärta”	  på	  bröstet.	  Tröjan	  kommer	  även	  att	  användas	  
under	  säsongen	  2013/14.	  	  
	  
Kapitaltillskott	  återbetalades	  
I	  samband	  med	  Växjö	  Lakers	  ekonomiska	  problem	  under	  
2008	  så	  ställde	  företag	  och	  privatpersoner	  upp	  med	  
kapitaltillskott	  för	  att	  rädda	  klubben	  -‐	  ett	  projekt	  som	  lyckades	  och	  som	  blev	  grunden	  till	  
den	  resan	  som	  Växjö	  Lakers	  sedan	  har	  gjort.	  I	  och	  med	  att	  Växjö	  Lakers-‐koncernen	  efter	  
bokslutet	  2011/12	  visade	  ett	  överskott	  togs	  beslut	  om	  att	  pengarna	  skulle	  betalas	  
tillbaka.	  Cirka	  en	  miljon	  kronor	  betalades	  tillbaka	  under	  året.	  	  
	  
Mediestatistik	  
Mediestatistik	  visar	  att	  totalt	  60	  miljoner	  människor	  har	  sett	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  under	  
säsongen	  (i	  nyhetssändningar,	  ej	  direktsända	  matcher).	  Antalet	  Växjö	  Lakers-‐bilder	  
publicerade	  i	  tryckt	  press	  motsvarade	  155	  sidor	  i	  tabloidformat	  till	  ett	  annonsvärde	  av	  
över	  10	  miljoner	  kronor.	  I	  år	  har	  också	  mätningar	  av	  exponering	  på	  webben	  gjorts.	  
Totalt	  har	  370	  miljoner	  människor	  nåtts	  av	  Växjö	  Lakers-‐bilder	  till	  ett	  annonsvärde	  av	  4	  
miljoner	  kronor.	  	  	  
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Arrangemang	  
Inför	  säsongen	  gjordes	  ytterligare	  satsning	  för	  att	  höja	  matcharrangemangen	  och	  en	  ny	  
tjänst	  infördes	  (biljett-‐	  och	  arrangemangsansvarig).	  Under	  säsongen	  har	  det	  gjorts	  
tydligare	  konceptualiseringar	  av	  matcher	  med	  fokus	  mot	  olika	  målgrupper.	  Det	  är	  ett	  
arbete	  som	  kommer	  att	  vidareutvecklas	  under	  kommande	  säsong.	  	  
	  
Växjö	  Lakers	  skrotade	  också	  den	  traditionella	  första	  isträningen	  inför	  säsongen	  och	  
införde	  istället	  konceptet	  Lakers	  Skills	  Competition.	  Under	  en	  lördag	  tävlade	  Växjö	  
Lakers	  spelare	  i	  olika	  tekniska	  moment	  på	  isen	  och	  avslutade	  med	  en	  internmatch.	  
Uppskattningsvis	  drygt	  2000	  personer	  kom	  till	  VIDA	  Arena	  för	  att	  se	  Lakers	  Skills	  
Competition.	  	  
	  
Inför	  säsongen	  anordnades	  också	  Lakersdagen.	  Det	  var	  aktiviteter	  under	  en	  hel	  dag	  i	  
VIDA	  Arena	  –	  bland	  annat	  autografskrivning,	  allmänhetens	  åkning	  med	  
representationslaget,	  föreläsningar,	  konståkningsshow	  –	  med	  Växjö	  Lakers	  
träningsmatch	  mot	  Karlskrona	  som	  avslutning	  under	  kvällen.	  	  
	  
Eftersom	  både	  Lakers	  Skills	  Competition	  och	  Lakersdagen	  blev	  lyckade	  arrangemang	  
planeras	  båda	  genomföras	  även	  under	  2013/14.	  	  
	  
Organisation:	  

	  

Styrelse	  

VD	  

Junior	  

J18	  J20	  

Representations-‐
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	  samt	  svara	  för	  säkerheten	  under	  event	  i	  arenan.	  	  	  
	  
Den	  största	  nyheten	  i	  arenan	  den	  gångna	  säsongen	  var	  utbyggnaden	  av	  Plan	  4	  som	  
gjordes	  om	  till	  en	  livesportbar	  med	  dämpad	  belysning,	  fri	  sittning	  och	  grillbuffé.	  Inför	  
säsongen	  så	  byttes	  även	  sarg,	  en	  ny	  saturnusring	  installerades	  och	  två	  nya	  
souvenirbutiker	  byggdes.	  Dessutom	  har	  det	  skett	  en	  vidareutveckling	  och	  förfining	  av	  
alla	  system,	  så	  som	  is-‐,	  kyl-‐	  och	  digitalsystem.	  Under	  2013/14	  planeras	  en	  estetisk	  
uppfräschning	  av	  Plan	  3.	  	  
	  
Totalt	  spelades	  28	  elitseriematcher	  i	  
ishockey	  under	  säsongen	  med	  ett	  snitt	  på	  
5042	  personer.	  Totalt	  besöksantal	  var	  
141	  182	  personer.	  	  
	  
Utöver	  ishockeyn	  så	  hölls	  följande	  
evenemang	  i	  VIDA	  Arena	  under	  
2012/13:	  
	  
9	  november:	  Ladies	  Night	  
13-‐16	  december:	  SM	  i	  konståkning	  
3	  januari:	  Handbollslandskamp	  mellan	  
Sverige	  och	  Tyskland	  
5	  april:	  Ishockeylandskamp	  mellan	  
Sverige	  och	  Slovakien	  
	  
Under	  2013/14	  planeras	  nya	  
evenemang.	  Det	  blir	  en	  ny	  version	  av	  
Ladies	  Night.	  Dessutom	  arrangeras	  
Jesus	  Christ	  Superstar.	  	  

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,	  livesportbaren	  på	  Plan	  4	  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.	  Eftersom	  Plan	  4	  var	  nytt	  för	  säsongen	  har	  
personalen	  ökat	  med	  cirka	  15	  personer	  per	  match,	  och	  totalt	  jobbar	  cirka	  85	  personer	  
inom	  Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher.	  Omsättningen	  under	  
matcherna	  har	  ökat.	  
	  
Under	  året	  har	  en	  ökning	  i	  antalet	  
lunchgäster	  och	  konferensgäster	  också	  
märkts	  (inte	  bara	  till	  följd	  av	  att	  bolaget	  nu	  
gjorde	  sitt	  första	  hela	  räkenskapsår,	  utan	  
också	  en	  förbättrad	  produkt).	  Under	  året	  
har	  också	  frukost	  och	  eftermiddagsmål	  
serverats	  i	  restaurangen,	  vilket	  ytterligare	  
lockat	  fler	  gäster.	  
	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  har	  levererat	  mat	  
och	  dryck	  i	  samband	  med	  övriga	  
arrangemang	  i	  VIDA	  Arena	  såsom	  
ishockeylandskampen,	  
handbollslandskampen	  samt	  Ladies	  Night.	  
	  
Arena	  Service	  i	  Växjö	  AB	  handhar	  också	  
Växjö	  Lakers	  souvenirförsäljning.	  
	  
	  
	  
	   	  

Styrelse	  

VD	  

Driftschef	  

Bitr	  
restaurangchef	   Kökschef	  

Ekonomi	  
Administration	  

	  
Organisation:	  
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Ishockeysäsongen	  2012/13	  
	  
	  
Representationslaget	  
Säsongen	  2012/2013	  skulle	  bli	  en	  händelserik	  säsong.	  I	  lagbygget	  byttes	  tio	  stycken	  
spelare	  exklusive	  de	  korttidskontrakt	  som	  skrevs	  i	  januari	  föregående	  säsong.	  I	  
ledarstaben	  utökade	  vi	  med	  en	  position	  då	  ytterligare	  en	  assisterande	  tränare	  i	  form	  av	  
Sam	  Hallam	  från	  BIK	  Karlskoga	  anslöt.	  
	  
Försäsongen	  avlöpte	  med	  ömsom	  vin	  ömsom	  vatten,	  väldigt	  starka	  insatser	  blandades	  
med	  sämre,	  egentligen	  inget	  konstigt	  under	  en	  försäsong	  men	  vi	  har	  under	  några	  år	  varit	  
bortskämda	  med	  exceptionella	  resultat	  under	  uppbyggnadsfaserna.	  	  
	  
Väl	  i	  serien	  inledde	  laget	  starkt,	  efter	  fem	  omgångar	  var	  tabellpositionen	  en	  relativt	  
stabil	  slutspelsplats	  och	  lagets	  form	  var	  tre	  raka	  segrar.	  	  Då	  skulle	  Växjö	  Lakers	  värsta	  
svacka	  (sex	  raka	  nollpoängare)	  under	  min	  tid	  som	  sportchef	  inledas.	  Efter	  två	  poäng	  på	  
åtta	  omgångar	  tog	  klubben	  beslutet	  att	  efter	  drygt	  fem	  framgångsrika	  säsonger	  göra	  en	  
förändring	  i	  ledarstaben,	  Janne	  Karlsson	  ersattes	  av	  dittills	  varande	  assisterande	  
tränaren	  Sam	  Hallam,	  lagets	  placering	  vid	  tillfället	  var	  en	  sista	  plats	  i	  tabellen.	  
	  
Härpå	  följde	  18	  omgångar	  av	  spel	  och	  resultat	  som	  motsvarade	  en	  tabellplacering	  på	  
övre	  halvan	  av	  serien,	  ett	  inledningsvis	  katastrofalt	  powerplay	  spel	  ersattes	  av	  ett	  spel	  i	  
numerärt	  överläge	  som	  motsvarade	  topp	  tre	  i	  serien.	  Julledigt	  togs	  med	  endast	  några	  få	  
poäng	  till	  en	  eftertraktad	  slutspelsplats.	  
	  
När	  serien	  på	  Annandag	  jul	  åter	  drogs	  igång	  gick	  vi	  in	  i	  ytterligare	  en	  poängmässig	  
svacka,	  en	  poäng	  på	  åtta	  omgångar	  mäktades	  med.	  Paradoxalt	  nog	  var	  spelet	  under	  den	  
här	  tiden	  ofta	  mycket	  bra	  med	  kraftiga	  spelövertag	  och	  relativt	  överlägsna	  vinster	  i	  
grenen	  skottstatistik.	  Hockeymatcher	  vinns	  genom	  att	  göra	  minst	  ett	  mål	  mer	  än	  din	  
motståndare	  och	  det	  var	  här	  vårt	  stora	  problem	  låg	  under	  egentligen	  hela	  säsongen.	  
Spelövertag	  och	  skapade	  målchanser	  omsattes	  inte	  i	  mål	  i	  den	  utsträckningen	  som	  
behövs	  för	  en	  framskjuten	  tabellplacering.	  
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Vid	  en	  jämförelse	  mot	  föregående	  säsong,	  vår	  debutsäsong	  i	  Elitserien	  kunde	  vi	  
konstatera	  att	  vår	  förmåga	  att	  hålla	  spelet	  uppe	  mot	  alla	  typer	  av	  motstånd	  hade	  
förbättrats,	  parametrar	  såsom	  skottstatistik,	  skapade	  chanser	  för	  oss	  själva	  såväl	  som	  
för	  våra	  motståndare	  visade	  samtliga	  på	  ett	  betydligt	  bättre	  resultat	  än	  debutsäsongen.	  
Likafullt	  togs	  inte	  poäng	  i	  samma	  utsträckning,	  analys	  såväl	  under	  pågående	  säsong	  som	  
efter	  densamma	  ger	  ett	  entydigt	  resultat,	  lagets	  stora	  problem	  låg	  i	  produktionen	  av	  mål.	  
	  
Avslutningsvis	  visade	  vi	  återigen	  fantastisk	  karaktär	  där	  laget	  tog	  sig	  samman	  för	  en	  
stark	  sista	  fjärdedel	  av	  serien.	  Även	  i	  år	  kompletterades	  laget	  i	  januari	  av	  några	  spelare	  
(tre	  stycken).	  Detta	  gav	  en	  bättre	  produktion	  och	  jämna	  matcher	  kunde	  vinnas	  i	  något	  
större	  utsträckning.	  Kvalserieplats	  undveks	  även	  andra	  året	  i	  Elitserien	  med	  någon	  
omgång	  kvar	  att	  spela.	  	  
	  
Etableringen	  i	  landets	  högsta	  serie	  har	  varit	  tuff	  och	  helt	  enligt	  förväntningarna	  inte	  följt	  
en	  rak	  linje,	  verksamheten	  har	  satts	  på	  prov	  och	  utvecklats.	  När	  vi	  gör	  bokslut	  för	  
säsongen	  2012/2013	  och	  tittar	  framåt	  gör	  vi	  det	  med	  tillförsikt,	  vi	  har	  prövats,	  stått	  pall,	  
utvecklats	  och	  är	  på	  väg	  in	  i	  nästa	  fas	  av	  denna	  underbara	  resa.	  
	  
Henrik	  Evertsson,	  sportchef	  
	  
	  
Hockeygymnasiet	  
Växjö	  Lakers	  huvudsamarbetspartner	  för	  hockeygymnasiet	  är	  Växjö	  Fria	  Gymnasium.	  
Tobias	  Björklund,	  sportchef	  för	  Växjö	  Lakers	  juniorverksamhet,	  har	  under	  året	  varit	  
ansvarig	  för	  hockeygymnasiet	  och	  har	  tillsammans	  med	  J20-‐tränaren	  Johan	  Thelin	  också	  
varit	  instruktör.	  Eleverna	  har	  under	  säsongen	  varit	  fördelade	  på	  två	  lag:	  J20	  SuperElit	  
samt	  J18	  Elit.	  	  
	  
	  
J20	  SuperElit	  
Försäsongen	  innehöll	  tretton	  träningsmatcher,	  dubbelmöten	  mot	  Tingsryd,	  Malmö,	  
HV71,	  Rögle.	  Enkelmöten	  hemma	  mot	  Oskarshamn	  och	  Mariestads	  J20	  Elit-‐lag	  samt	  
Nittorp	  och	  Nybros	  A-‐lag.	  Den	  trettonde	  träningsmatchen	  tillkom	  i	  mellandagarna	  
hemma	  mot	  Västerviks	  A-‐lag.	  
	  
Vi	  har	  totalt	  under	  säsongen	  använt	  46	  spelare:	  
6	  mv:	  2	  st	  J20	  /	  2	  st	  J18	  /	  1	  st	  A-‐lag	  /	  1	  st	  lån	  
14	  b:	  6	  st	  J20	  /	  6	  st	  J18	  /	  2	  st	  A-‐lag	  
26	  fw:	  11	  st	  J20	  /	  11	  st	  J18	  /	  3	  st	  A-‐lag	  /	  1	  st	  lån	  
	  
Grundserien	  spelades	  i	  27	  matcher.	  Det	  blev	  nio	  vinster	  och	  18	  förluster	  vilket	  gav	  en	  
åttondeplats	  (25	  poäng).	  Fortsättningsserien	  spelades	  i	  18	  matcher.	  Det	  blev	  åtta	  vinster	  
och	  tio	  förluster	  vilket	  gav	  en	  åttondeplats	  (21	  poäng).	  
	  
De	  sex	  första	  lagen	  i	  fortsättningsserien	  tog	  sig	  till	  slutspel	  och	  23	  poäng	  krävdes.	  Växjö	  
Lakers	  var	  alltså	  två	  poäng	  ifrån	  slutspel	  och	  till	  och	  med	  två	  poäng	  från	  fjärdeplatsen	  då	  
sex	  lag	  hamnade	  mellan	  21	  och	  23	  poäng	  (plats	  4-‐9).	  	  
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Vi	  jobbade	  på	  ett	  mycket	  mer	  aggressivt	  och	  offensivt	  spel	  i	  år.	  Spelet	  satte	  sig	  mer	  och	  
mer	  under	  säsongen	  och	  vi	  gör	  en	  godkänd	  säsong.	  Vi	  spelade	  om	  slutspelsplatserna	  in	  
till	  sista	  slutsignalen.	  Vi	  har	  haft	  en	  hel	  del	  yngre	  spelare	  med	  som	  gjort	  det	  riktigt	  bra	  i	  
J20.	  
	  
Johan	  Thelin,	  tränare	  
	  
	  
J18	  Elit	  
Försäsongen	  innehöll	  åtta	  träningsmatcher	  som	  förberedelse	  inför	  säsongen.	  	  
	  
Grundserien	  spelades	  i	  18	  matcher	  innan	  jul	  där	  laget	  hamnade	  näst	  sist.	  
Fortsättningsserien	  spelades	  i	  tolv	  matcher	  där	  laget	  tyvärr	  hamnade	  på	  negativt	  kval	  
efter	  färdigspelad	  serie.	  I	  kvalserien	  för	  att	  hålla	  sig	  kvar	  lyckades	  tyvärr	  laget	  inte	  ta	  
tillräckligt	  många	  poäng	  vilket	  fick	  till	  följd	  att	  J18	  blev	  degraderat	  till	  att	  nästa	  år	  spela	  i	  
division	  1.	  	  
	  
Säsongen	  har	  varit	  kantad	  av	  många	  olika	  saker	  som	  är	  delförklaringar	  till	  att	  laget	  inte	  
lyckades	  hålla	  sig	  kvar.	  Utan	  att	  gå	  in	  på	  djupet	  på	  dem	  så	  är	  säsongen	  givetvis	  ett	  
misslyckande.	  Dock	  är	  det	  väl	  så	  att	  allt	  ont	  har	  något	  gott	  med	  sig.	  Den	  sportsliga	  
ledningen	  har	  analyserat	  läget	  och	  gjort	  en	  del	  åtgärder	  och	  klubben	  ser	  med	  tillförsikt	  
in	  i	  framtiden.	  Med	  tålamod	  och	  konsekvent	  handlande	  är	  vi	  övertygande	  om	  att	  vi	  
kommer	  gå	  stärkta	  in	  i	  framtiden	  med	  årets	  säsong	  i	  bagaget	  som	  en	  erfarenhet.	  
	  
Tobias	  Björklund,	  sportchef	  junior	  
	  
	  
U16	  Elit	  
Försäsong:	  Efter	  ett	  kortare	  uppehåll	  startade	  säsongen	  2012/13	  måndagen	  den	  16	  
april	  och	  då	  som	  nykomlingar	  i	  serien	  U16	  Elit	  Södra.	  Nu	  väntar	  de	  främsta	  U16-‐lagen	  i	  
södra	  Sverige	  och	  då	  gäller	  det	  att	  förbereda	  sig	  på	  ett	  bra	  sätt,	  försäsongen	  pågick	  fram	  
tills	  den	  3	  juli	  då	  vi	  tog	  en	  välförtjänt	  ledighet.	  Måndagen	  den	  31	  augusti	  startade	  
säsongen	  med	  isträningar	  varvade	  med	  barmarkspass	  och	  den	  11	  augusti	  åkte	  vi	  till	  
Ängelholm	  för	  att	  möta	  Rögle	  och	  Malmö	  i	  en	  träningsturnering.	  Vi	  matchades	  även	  mot	  
HC	  Dalen,	  Troja	  och	  Karlskrona	  innan	  det	  var	  dags	  för	  seriepremiär	  i	  slutet	  av	  
september.	  
	  
Seriespel:	  Säsongspremiären	  spelades	  lördagen	  den	  22	  september	  i	  Lindab	  Arena	  där	  
Rögle	  BK	  gav	  oss	  en	  bild	  som	  väntar	  i	  seriespelet	  under	  säsongen,	  på	  resultattavlan	  stod	  
det	  7-‐2	  med	  följande	  kommentar	  ifrån	  huvudtränaren:	  
-‐	  Vi	  åker	  ändå	  ifrån	  Ängelholm	  med	  gott	  mod.	  Vi	  mötte	  ett	  riktigt	  bra	  lag,	  och	  även	  om	  vi	  
inte	  orkar	  hela	  vägen	  så	  försöker	  vi	  och	  visar	  bra	  inställning.	  Vi	  försöker	  spela	  vårt	  spel	  
fast	  siffrorna	  rusar	  iväg.	  Vi	  visar	  helt	  enkelt	  bra	  attityd.	  	  
	  
Matcherna	  rullar	  på	  med	  både	  helg-‐	  och	  veckomatcher	  under	  hösten	  och	  i	  åttonde	  
omgången	  kommer	  första	  trepoängaren,	  7-‐0	  hemma	  mot	  Vita	  Hästen	  en	  så	  kallad	  
”islossning”.	  Vi	  avlutar	  första	  säsongen	  i	  U16	  Elit	  på	  en	  sjundeplats	  i	  en	  serie	  med	  tio	  lag.	  
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Det	  blev	  tio	  vinster	  tre	  oavgjorda	  och	  14	  förluster,	  tog	  poäng	  ifrån	  samtliga	  lag	  utom	  
Linköping.	  Vi	  når	  vårt	  mål	  med	  att	  säkra	  kontraktet	  till	  2013/14.	  
	  
Cupspel:	  Den	  18-‐20	  oktober	  spelades	  den	  33:e	  upplagan	  av	  Tibro	  Trophy,	  en	  cup	  där	  
flertalet	  av	  landets	  största	  föreningar	  är	  representerade.	  Vi	  var	  där	  för	  första	  gången	  i	  
föreningens	  historia	  och	  vi	  var	  där	  för	  att	  delta.	  Det	  var	  med	  den	  inställningen	  vi	  åkte	  till	  
Tibro	  tidigt	  på	  morgonen	  den	  18	  oktober.	  Vi	  var	  placerade	  i	  Vita	  Divisionen	  och	  där	  
väntade	  Leksands	  IF,	  Tibro	  IK,	  Malmö	  IF,	  Frölunda	  HC	  och	  Djurgårdens	  IF.	  Vi	  spelade	  
första	  matchen	  mot	  Leksands	  IF,	  förlust	  med	  3-‐1	  trots	  att	  vi	  vann	  skotten	  med	  16-‐29.	  
Därefter	  väntade	  favoriterna	  DIF	  mot	  vilka	  vi	  vann	  med	  4-‐3,	  efter	  två	  mål	  på	  fyra	  
sekunder.	  Djurgården	  stod	  som	  segrare	  av	  Tibro	  Trophy	  2012.	  Vi	  kom	  på	  femteplats	  i	  
den	  vita	  divisionen	  och	  fick	  möta	  Rögle	  BK	  i	  fortsättning	  spel,	  matchen	  slutade	  med	  vinst	  
till	  Rögle.	  Det	  var	  fyra	  lärorika	  dagar	  i	  Västergötland	  där	  vi	  fick	  möta	  tufft	  motstånd	  och	  
gruppen	  blev	  starkare	  genom	  att	  vi	  fick	  bo	  borta	  några	  dagar.	  	  
	  
DM/U16	  SM:	  Som	  vinnare	  av	  DM	  för	  U15	  fick	  vi	  stå	  över	  första	  omgången	  och	  inleda	  
med	  semifinal	  spel	  i	  Norrahammar,	  där	  väntade	  Kalmar	  HC,	  Tranås	  IF	  och	  HC	  Dalen.	  Det	  
blev	  vinst	  och	  lördagen	  den	  15	  december	  spelades	  finalen	  i	  Kinnarps	  Arena	  mot	  HV	  71	  
som	  slutade	  med	  4-‐3	  till	  Växjö	  Lakers	  efter	  mål	  5:59	  in	  i	  övertidspel.	  Därmed	  
kvalificerade	  vi	  oss	  till	  kvalspel	  till	  U16-‐SM.	  Efter	  lottning	  så	  blev	  det	  Mariestads	  BOIS	  
som	  stod	  för	  motståndet	  i	  ett	  dubbelmöte.	  Det	  blev	  vinst	  till	  Mariestad	  efter	  två	  tuffa	  
matcher	  och	  därmed	  var	  det	  kvalspelet	  över.	  	  
	  
Sammanfattning:	  Den	  är	  med	  stolthet	  vi	  kan	  sammanfatta	  säsongen	  2012/13.	  Vi	  har	  
visat	  att	  Växjö	  Lakers	  var	  redo	  för	  att	  ta	  steget	  in	  i	  U16	  Elit	  genom	  en	  mycket	  hög	  
närvaro	  och	  träningsflit	  samt	  en	  god	  lagmoral	  där	  laget	  har	  satts	  i	  främst.	  Vi	  hade	  två	  
målsättningar,	  säkra	  fortsatt	  spel	  i	  U16	  Elit	  samt	  att	  nå	  kvalspel	  för	  U16-‐SM,	  båda	  
uppfylldes	  och	  både	  spelare	  och	  ledare	  är	  nöjda	  med	  säsongen	  och	  vi	  tar	  med	  oss	  våra	  
erfarenheter	  till	  kommande	  säsonger.	  
	  
U16	  Elit	  i	  siffror	  
•	  Vi	  har	  använt	  27	  spelare	  i	  säsongens	  trupp	  
•	  Genomfört	  50	  försäsongspass	  (16/4	  –	  3/7)	  
•	  Genomfört	  73	  fyspass	  under	  säsongen	  
•	  Genomfört	  133	  ispass	  	  
•	  Spelat	  48	  matcher	  (28	  serie,	  8	  träning,	  6	  cup	  och	  4	  DM	  matcher)	  
•	  Åkt	  580	  mil	  buss	  i	  seriespel	  
	  
Nicklas	  Johansson,	  ledare	  
	  
	  
U16	  Utveckling	  
Säsongen	  startades	  i	  början	  av	  augusti	  med	  is-‐	  och	  fysträning	  som	  varvades	  med	  teori	  
samt	  fystester.	  Tre	  veckor	  efter	  de	  första	  skären	  så	  genomfördes	  en	  träningshelg	  med	  is,	  
teori	  och	  träningsmatch.	  Från	  uppstarten	  och	  framåt	  så	  har	  laget	  tränat	  i	  snitt	  fyra	  
ispass	  och	  två	  fyspass	  i	  veckan.	  	  
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Efter	  fyra	  veckor	  på	  is	  begav	  sig	  laget	  till	  Kallinge	  för	  att	  spela	  en	  träningsturnering	  som	  
slutade	  med	  blandade	  resultat.	  Två	  helger	  därpå	  styrde	  vi	  skutan	  till	  Stockholm	  för	  
Elitcupen	  där	  tvp	  segrar	  på	  fem	  matcher	  inkasserades.	  	  Med	  ett	  hårt	  jobb	  och	  ett	  
uppoffrande	  spel	  så	  var	  spelarna	  många	  erfarenheter	  rikare	  efter	  cuperna.	  
	  
Vi	  ställde	  upp	  med	  två	  lag	  i	  serie	  A2	  Division	  1	  och	  A2	  Division	  2B.	  Lagindelning	  har	  
varierat	  med	  nivåanpassning.	  Resultatmässigt	  så	  landade	  vi	  på	  femteplats	  i	  båda	  
serierna	  och	  vi	  gjorde	  totalt	  183	  mål	  på	  36	  matcher	  vilket	  ger	  oss	  ett	  snitt	  på	  fem	  mål	  
per	  match.	  Två	  månader	  in	  på	  säsongen	  fick	  laget	  stifta	  bekantskap	  med	  en	  ny	  tränare	  
till	  ledarstaben,	  Jesper	  Boberg,	  som	  senast	  kommer	  från	  spel	  i	  Stockholmsregionen.	  	  
	  
Laget	  var	  i	  år	  direktkvalificerat	  till	  DM-‐semifinal	  eftersom	  Team	  98	  ifjol	  tog	  hem	  guldet.	  
Seger	  mot	  Kalmar	  och	  Gislaved	  men	  förlust	  mot	  HV71	  gjorde	  att	  vi	  hamnade	  på	  
andraplats	  i	  semifinalsgruppen.	  	  
	  
Som	  säsongsavslutning	  åkte	  laget	  till	  en	  tredagarscup	  i	  Nyköping	  i	  slutet	  av	  mars	  där	  vi	  
efter	  gruppspelet	  åkte	  ut	  i	  kvartsfinalen	  mot	  det	  finska	  laget	  Lukko.	  Som	  helhet	  en	  bra	  
helg	  (bortsett	  från	  hotellets	  brandlarmsövningar	  mitt	  i	  natten)	  och	  en	  rolig	  avslutning	  
på	  säsongen	  där	  samtliga	  spelare	  har	  skött	  sig	  exemplariskt.	  	  
	  
Under	  säsongen	  har	  flera	  spelare	  tagit	  klivet	  upp	  i	  U16	  Elit	  vilket	  har	  gjort	  att	  vi	  har	  haft	  
många	  spelare	  i	  omlopp	  i	  träningsgruppen.	  Det	  har	  varit	  en	  stor	  utmaning	  men	  
samtidigt	  lärorikt	  att	  få	  vara	  med	  och	  påverka	  så	  många	  spelares	  utveckling.	  
Samtliga	  ledare	  vill	  passa	  på	  och	  rikta	  ett	  tack	  till	  alla	  spelare	  för	  säsongen.	  Vi	  har	  under	  
året	  haft	  ett	  fantastiskt	  gäng	  som	  vi	  har	  jobbat	  med	  och	  vi	  känner	  att	  vi	  har	  fått	  ut	  många	  
nya	  erfarenheter	  av	  arbetet	  vi	  har	  gjort	  tillsammans.	  	  
	  
Alla	  ni	  föräldrar	  och	  ledare	  ska	  ha	  ett	  stort	  tack	  för	  den	  gångna	  säsongen	  som	  har	  ställt	  
uppför	  laget	  och	  Lakers	  med	  alla	  uppdrag	  och	  åtagande.	  
Nästa	  säsong	  väntas	  nya	  utmaningar!	  
	  
Mattias	  Thörnblad,	  ledare	  
André	  Gustafsson,	  ledare	  
Jesper	  Boberg,	  ledare	  
Torbjörn	  Pettersson,	  ledare	  
	  
	  
U14	  –	  Team	  99	  
Inledning:	  Vi	  startade	  försäsongen	  under	  maj	  månad	  med	  tre	  barmarkspass	  i	  veckan.	  
Spelare	  som	  hade	  andra	  aktiviteter	  skulle	  närvara	  vid	  minst	  ett	  pass	  i	  veckan.	  Vi	  gick	  på	  
is	  under	  mitten	  av	  augusti	  med	  tre	  ispass	  och	  två	  fyspass	  och	  spelade	  tio	  
träningsmatcher.	  	  
	  
Truppen:	  Vi	  startade	  säsongen	  med	  33	  spelare.	  Två	  stycken	  slutade	  och	  en	  började	  
under	  säsongen.	  Under	  säsongen	  blev	  nio	  stycken	  99:or	  uppflyttade	  till	  både	  U15	  och	  
U16	  och	  två	  stycken	  00:or	  blev	  uppflyttade	  till	  U14.	  
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Träningar:	  Vi	  har	  haft	  en	  snittnärvaro	  under	  säsongen	  på	  knappt	  80	  %	  av	  våra	  25	  
spelare	  som	  tränade	  med	  U14.	  Vi	  bedrev	  tre	  ispass	  och	  två	  fyspass	  med	  olika	  
inriktningar.	  Efter	  nyår	  gick	  vi	  upp	  till	  fyra	  ispass.	  
	  
Serier:	  Vi	  har	  under	  säsongen	  spelat	  med	  två	  stycken	  serielag,	  ett	  i	  B1	  division	  1	  och	  ett	  i	  
B1	  division	  2A.	  Lagen	  har	  varit	  nivåanpassade.	  Alla	  spelare	  har	  fått	  likvärdigt	  med	  
speltid	  och	  inga	  ”toppningar”	  har	  förekommit.	  	  
	  
DM:	  Vi	  spelade	  kvartsfinal	  i	  Diö	  och	  åkte	  dit	  med	  20	  stycken	  spelare.	  Vi	  lyckades	  ta	  oss	  
vidare	  och	  fick	  chansen	  att	  spela	  semifinal	  på	  hemmaplan	  där	  vi	  också	  ställde	  upp	  med	  
20	  spelare.	  Där	  vi	  förlorade	  samtliga	  tre	  matcher.	  Alla	  spelare	  som	  var	  med	  spelade.	  
	  
Cuper:	  Vi	  spelade	  två	  stycken	  cuper	  under	  säsongen.	  Göteborgs	  Ishockey	  Cup	  ”GIC”	  som	  
vi	  åkte	  med	  ett	  nivåanpassat	  lag.	  Vi	  spelade	  sju	  matcher	  på	  två	  dagar.	  Vi	  tog	  oss	  inte	  
vidare	  till	  slutspel.	  Den	  andra	  cupen	  vi	  åkte	  på	  var	  2stad	  Cup	  i	  Vänersborg	  som	  vi	  åkte	  
med	  alla	  spelare	  som	  ville	  följa	  med.	  Vi	  blandade	  lagen	  så	  lika	  som	  möjligt	  nivåmässigt.	  
De	  ena	  laget	  slutade	  tia	  av	  20	  lag	  och	  det	  andra	  kom	  fyra	  av	  20	  lag.	  
	  
Summering:	  Målsättningen	  med	  säsongen	  har	  varit	  att	  få	  en	  individuell	  utveckling	  på	  
alla	  spelare	  och	  låta	  dem	  utvecklas	  där	  de	  befinner	  sig	  nivåmässigt.	  Vilket	  har	  lett	  till	  att	  
många	  spelare	  har	  fått	  spela	  och	  träna	  med	  de	  äldre	  lagen.	  Men	  alla	  spelarna	  har	  gjort	  
oerhörda	  framsteg	  om	  man	  jämför	  med	  början	  av	  säsongen.	  
	  
Daniel	  Larsson,	  tränare	  
	  
	  
U13	  –	  Team	  00	  
Försäsong	  och	  träningsmatcher:	  Vi	  hade	  fysträning	  under	  stora	  delar	  av	  sommaren,	  en	  
till	  två	  gånger	  per	  vecka.	  Innan	  seriespelet	  startade	  hann	  vi	  spela	  sju	  träningsmatcher	  
samt	  anordnade	  en	  träningsdag	  i	  ishallen	  som	  upptakt.	  	  
	  
Laget:	  U13	  har	  under	  säsongen	  bestått	  av	  37	  aktiva	  varav	  36	  pojkar	  och	  en	  flicka.	  
	  
Träning:	  Under	  säsongen	  har	  vi	  tränat	  på	  is	  vid	  103	  tillfällen	  med	  en	  snittnärvaro	  om	  69	  
%.	  	  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.	  Syftet	  med	  det	  är	  att	  de	  skall	  lära	  känna	  varandra	  även	  
utanför	  isen,	  men	  även	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  utrustning.	  
	  
Seriespel:	  Vi	  valde	  att	  för	  året	  ställa	  upp	  med	  två	  lag	  och	  har	  spelat	  i	  B2	  Div	  2B	  och	  C	  där	  
vi	  kom	  etta	  respektive	  tvåa.	  Vi	  har	  i	  år	  deltagit	  i	  39	  seriespelsmatcher.	  	  
	  
DM	  och	  Cuper:	  Vi	  deltog	  i	  år	  på	  DM	  där	  vi	  gick	  till	  andra	  omgången	  i	  Alvesta.	  Vi	  även	  
deltagit	  i	  tre	  övernattningscuper.	  
	  
Janne	  Aschan,	  ledare	  
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U12	  –	  Team	  01	  
Träningar:	  Säsongen	  startade	  med	  en	  väldigt	  lyckad	  ”superhelg”	  25-‐	  26	  augusti	  där	  
Team	  01	  tränade	  tre	  pass	  per	  vecka	  (totalt	  34	  pass).	  Sommarträning	  har	  bedrivits	  under	  
hela	  sommaren	  med	  en	  respektive	  två	  pass	  per	  vecka,	  varannan	  vecka.	  U12	  har	  under	  
säsongen	  deltagit	  i	  tre	  olika	  C1-‐divisioner,	  sex	  cuper	  samt	  DM	  för	  U12.	  
	  
Vi	  har	  tränat	  39	  ispass	  (totalt	  82	  under	  året).	  I	  slutet	  på	  januari	  gjorde	  vi	  en	  liten	  
anpassning	  på	  nivåindelning	  på	  träning	  samt	  match.	  Nivåindelningen	  som	  vi	  gjorde	  ser	  
jag	  som	  ett	  måste	  för	  individnivån	  kommer	  mer	  till	  sin	  rätt	  gällande	  matcherna.	  	  
	  
Laget:	  Antalet	  spelare	  som	  vi	  har	  i	  U12	  är	  36	  utespelare	  samt	  fyra	  målvakter.	  Vi	  gjorde	  
en	  nivåanpassning	  eftersom	  U12	  är	  en	  väldigt	  spridd	  grupp	  med	  olika	  kunskapsnivåer,	  
som	  sig	  så	  bör	  vara	  i	  denna	  ålder.	  Spelarna	  visade	  att	  de	  har	  en	  härlig	  inställning	  till	  
både	  träning	  och	  match.	  
	  
Ledare:	  Jag	  (Nicklas	  Hult)	  tog	  över	  huvudtränaransvaret	  under	  januari	  2013.	  Under	  
tidigare	  år	  har	  ledarstaben	  uteslutande	  varit	  föräldrar.	  	  	  
	  
Materialförvaltare:	  Två	  till	  antalet.	  
Lagledare:	  Två	  till	  antalet.	  En	  som	  har	  övergripande	  ansvar	  måste	  tillsättas.	  	  
	  
Med	  anledning	  av	  vad	  som	  har	  hänt	  och	  varit	  i	  ledarstaben	  så	  tycker	  jag	  att	  på	  
isträningarna	  så	  har	  det	  fungerat	  alldeles	  utmärkt.	  
	  
Nicklas	  Hult,	  tränare	  
	  
	  
U11	  –	  Team	  02	  
Försäsongsträning	  har	  bedrivits	  med	  fysträning	  (kondition,	  koordination	  och	  styrka)	  i	  
VAIS-‐spåret	  en	  gång	  per	  vecka.	  Inför	  säsongen	  genomförde	  vi	  en	  lyckad	  träningshelg	  
med	  fyra	  ispass	  och	  två	  fyspass,	  samt	  teambuilding-‐aktiviteter.	  Träningsmatcher	  
spelades	  ej	  inför	  säsongsstarten.	  
	  
Truppen	  har	  bestått	  av	  46	  spelare,	  varav	  åtta	  målvakter.	  Vi	  har	  inte	  börjat	  med	  fasta	  
positioner.	  Två	  killar	  slutade	  inför	  säsongen,	  ingen	  har	  slutat	  under	  säsongen,	  medan	  en	  
spelare	  har	  tillkommit	  under	  våren.	  Vi	  har	  ännu	  inga	  indikationer	  på	  att	  någon	  kommer	  
att	  sluta	  till	  nästa	  säsong.	  Träningsnärvaron	  har	  varit	  hög,	  över	  80	  %.	  
	  
Vi	  har	  i	  normalfallet	  haft	  tre	  träningstillfällen	  per	  vecka,	  samtliga	  på	  is.	  	  
Vi	  har	  deltagit	  i	  två	  serier	  –	  C2	  division	  1C	  (två	  lag)	  och	  C2	  division	  1D	  (ett	  lag)	  –	  med	  
blandade	  framgångar,	  men	  vi	  har	  tveklöst	  haft	  en	  bra	  utveckling	  av	  spelet	  och	  närmar	  
oss	  de	  bästa	  lagen	  i	  serien.	  
	  
Säsongen	  avslutades	  med	  en	  cup	  på	  Gotland	  i	  mars	  och	  där	  vi	  ställde	  upp	  med	  två	  lag.	  Vi	  
vann	  cupen	  med	  ena	  laget	  och	  kom	  trea	  med	  det	  andra.	  
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Våra	  mål	  att	  fortsätta	  ”nöta”	  grundteknik,	  men	  i	  ett	  högre	  tempo.	  Vi	  för	  in	  mer	  teknik	  
med	  syfte	  att	  öka	  spelförståelsen,	  samt	  ska	  vi	  komma	  igång	  med	  närkampsspel.	  Det	  
handlar	  om	  att	  ”höja	  ribban”	  och	  kanske	  i	  högre	  grad	  nivåanpassa	  på	  träningarna.	  
Målet	  är	  att	  skapa	  tryggare	  spelare	  som	  vågar	  vinna,	  men	  som	  också	  vågar	  utmana	  och	  
ibland	  göra	  misstag.	  Vi	  vill	  skapa	  en	  trivsel	  och	  vi	  vill	  se	  killarna	  växa	  –	  både	  som	  
individer	  och	  som	  lag.	  
	  
Vi	  är	  rädda	  om	  vår	  laganda	  och	  kommer	  fortsätta	  vårda	  den	  och	  vi	  ser	  fler	  
vänskapsband	  uppstår	  över	  stadsdelarna.	  
	  
Slutligen	  kommer	  vi	  vårda	  den	  trivsel	  och	  gemenskap	  vi	  har	  i	  föräldragruppen	  och	  ta	  
vara	  på	  det	  engagemang	  som	  finns.	  
	  
Mats	  Lundmark,	  tränare	  
	  
	  
U10	  –	  Team	  03	  
Säsongen	  2012-‐2013	  var	  lagets	  fjärde	  i	  Växjö	  Lakers	  regi.	  Vi	  har	  inte	  bedrivit	  någon	  
försäsongsträning.	  	  
	  
Truppen	  består	  av	  45	  spelare.	  Sex	  har	  valt	  att	  sluta,	  dessa	  spelare	  är	  uteslutande	  barn	  
som	  tillkommit	  under	  resans	  gång.	  Det	  har	  tillkommit	  elva	  nya	  spelare	  under	  säsongen.	  
Vi	  har	  haft	  54	  träningar	  med	  god	  närvaro.	  
	  
Team	  03	  har	  deltagit	  med	  två	  lag	  i	  poolspel	  på	  halvplan	  anordnat	  av	  Smålands	  
Ishockeyförbund.	  Vi	  har	  även	  anordnat	  egna	  träningsmatcher	  på	  helplan.	  Vi	  har	  spelat	  
31	  matcher	  under	  året.	  
	  
Vi	  har	  spelat	  två	  cuper	  under	  säsongen	  med	  frivilligt	  deltagande.	  Resultaten	  har	  varit	  
goda	  i	  båda	  cuperna.	  	  	  
	  
Summering	  av	  säsongen:	  Som	  helhet	  har	  de	  flesta	  utvecklats	  under	  året.	  Team	  03	  har	  
tidigt	  använt	  oss	  av	  nivåindelning	  på	  träningarna	  för	  att	  kunna	  bibehålla	  
individutvecklingen.	  Vi	  har	  också	  noterat	  att	  vi	  spelmässigt	  ligger	  väl	  framme	  för	  att	  
konkurrera	  med	  andra	  elitföreningars	  ungdomsutveckling.	  Målsättningen	  att	  vara	  det	  
skridskostarkaste	  laget	  står	  fast.	  	  
	  
Nästa	  år	  börjar	  seriespel	  för	  Team	  03.	  Vi	  kommer	  delta	  i	  fler	  än	  en	  serie	  samt	  fortsätta	  
med	  nivåindelning	  för	  att	  uppnå	  bästa	  tänkbara	  individuella	  utveckling.	  En	  långsiktig	  
målsättning	  är	  att	  Team	  03	  skall	  fostra	  flest	  antal	  spelare	  i	  föreningens	  historia	  som	  
följer	  med	  i	  Växjö	  Lakers	  elitutvecklingsled.	  	  
	  
Jens	  Sonnbjer,	  tränare	  
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U9	  –	  Team	  04	  
Team	  04	  kom	  igång	  med	  hockeysäsongen	  2012-‐2013	  i	  september.	  Innan	  säsongen	  
startade	  så	  hade	  vi	  ett	  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	  lagledarskap,	  huvudtränarskap,	  hjälptränare,	  materialansvar	  
men	  även	  som	  garderobspersonal	  vid	  representationslagets	  matcher	  samt	  hålla	  öppet	  i	  
Café	  Lakers	  vid	  ”våra”	  veckor.	  
	  
Träningarna	  har	  även	  denna	  säsong	  endast	  bestått	  av	  isträningar.	  Något	  som	  
huvudtränarna	  Niklas	  Lockby	  och	  Marcus	  Andersson	  givetvis	  i	  samband	  med	  alla	  
hjälptränare,	  fokuserat	  på	  är	  att	  alla	  är	  igång	  och	  att	  man	  har	  kul	  på	  isen	  men	  även	  mer	  
och	  mer	  fokus	  på	  puckteknik	  och	  ishockey.	  Passen	  är	  uppbyggda	  bestå	  av	  tre	  eller	  fyra	  
delar.	  Första	  delen,	  uppvärmning.	  Andra	  delen,	  stationer	  i	  form	  av	  skridskoteknik,	  
skottövningar,	  småmatcher	  samt	  puckteknik.	  Tredje	  delen,	  matcher	  och	  sista	  och	  
avslutande	  delen,	  lek.	  
	  
Laget	  består	  i	  skrivande	  stund	  av	  54	  stycken	  04:or,	  vissa	  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,	  
svårigheter	  med	  träningstider	  samt	  krockar	  med	  andra	  aktiviteter.	  Något	  som	  tagits	  upp	  
vid	  jämna	  tillfällen	  är	  just	  träningstider,	  efterfrågan	  är	  stor	  på	  just	  fasta	  träningstider	  
även	  om	  team	  04	  har	  haft	  en	  ganska	  så	  återkommande	  tid	  på	  lördagar	  och	  en	  lite	  mer	  
”hoppande	  tid”	  utöver	  denna.	  Trots	  synpunkter	  på	  träningstider	  så	  har	  vi	  haft	  en	  bra	  
uppslutning	  på	  träningarna.	  
	  
Under	  säsongen	  har	  Team	  04	  spelat	  14	  matcher	  mot	  andra	  lag	  i	  regionen.	  Detta	  har	  varit	  
väldigt	  uppskattat	  av	  spelare,	  föräldrar	  och	  även	  ledarna.	  Vi	  avslutade	  vår	  säsong	  med	  
att	  anordna	  ett	  poolspel	  där	  vi	  utöver	  våra	  egna	  lag	  mötte	  tre	  andra	  Småland.	  Alla	  
föräldrar	  drog	  sitt	  strå	  till	  stacken	  och	  summan	  av	  denna	  härliga	  hockeydag	  blev	  väldigt	  
trötta	  fast	  glada	  Lakerskillar	  och	  även	  glada	  motståndare	  som	  var	  mycket	  nöjda	  med	  
poolspelet	  som	  anordnades	  i	  VIDA	  arena	  där	  Johan	  Markusson	  delade	  ut	  diplomen	  till	  
Lakers	  spelare.	  
	  
Målsättning	  för	  2013-‐2014	  är	  att	  ta	  med	  glädjen	  som	  spelarna	  känner	  för	  hockeyn	  och	  
sina	  lagkamrater	  och	  lyfta	  den	  ytterligare	  ett	  snäpp!	  Mer	  cuper	  och	  framförallt	  mer	  
matcher.	  
	  
Sofia	  Abrahamsson,	  lagledare	  
	  
	  
U8	  –	  Team	  05	  
Säsongen	  började	  i	  VIDA	  Arena	  med	  ”öppen	  allmänhetens	  åkning	  med	  A-‐lagspelarna”	  i	  
september	  tillsammans	  med	  Team	  04	  då	  ett	  hundratal	  barn,	  mest	  pojkar,	  kom	  för	  att	  
testa	  på	  skridskoåkning.	  
	  
Veckan	  efter	  körde	  vi	  igång	  träningen	  med	  ca	  35	  barn.	  Vi	  har	  haft	  träning	  varje	  söndag	  
vilket	  varit	  bra,	  och	  ibland	  har	  vi	  haft	  något	  extra	  pass	  i	  veckorna,	  totalt	  har	  vi	  haft	  20	  
träningar	  innan	  jul	  och	  23	  efter	  jul.	  
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Vi	  har	  haft	  en	  stomme	  på	  cirka	  tio	  tränare,	  en	  webbansvarig,	  fyra	  materialförvaltare	  och	  
en	  lagledare	  som	  nästan	  alltid	  varit	  med	  på	  träningarna..	  Det	  har	  funkat	  bra	  och	  det	  är	  
en	  fördel	  att	  vi	  har	  varit	  många	  då	  nivåerna	  har	  varierat,	  framför	  allt	  i	  början	  av	  
säsongen.	  När	  vi	  började	  var	  vi	  runt	  35	  barn,	  under	  säsongen	  har	  det	  fyllt	  på	  med	  barn	  
efter	  hand	  och	  vid	  säsongens	  slut	  var	  vi	  uppe	  i	  drygt	  50	  barn.	  	  
	  
Vi	  har	  tränat	  mycket	  skridskoåkning	  framåt	  och	  bakåt,	  med	  skridskoteknik	  i	  alla	  former.	  
Vi	  har	  byggt	  på	  övningarna	  och	  stegrat	  nivån	  i	  den	  takt	  som	  gruppen	  varit	  mogen	  för.	  Vi	  
har	  även	  kunnat	  anpassa	  oss	  till	  olika	  nivåer	  på	  de	  olika	  övningarna	  med	  hjälp	  av	  många	  
ledare	  på	  isen.	  Vi	  har	  kört	  en	  hel	  del	  puckteknik	  och	  övat	  grunder	  i	  passningsteknik.	  Vi	  
har	  också	  anpassat	  och	  kört	  speciella	  övningar	  för	  de	  barn	  som	  kommit	  in	  under	  
säsongen	  för	  att	  sen	  plocka	  in	  de	  i	  de	  ordinarie	  övningarna	  
	  
Gruppen	  har	  utvecklats	  bra	  under	  året	  och	  man	  har	  tagit	  ett	  stort	  steg	  för	  varje	  vecka	  
som	  vi	  tränat.	  Vi	  har	  kört	  med	  fyra	  målvakter	  varje	  träning	  och	  alla	  som	  vill	  testa	  har	  fått	  
göra	  detta,	  det	  har	  varit	  drygt	  30	  som	  har	  provat	  på	  att	  vara	  målvakt.	  
	  
Vi	  har	  spelat	  sex	  olika	  poolspel,	  Under	  hösten	  var	  vi	  i	  Alvesta,	  Karlskrona	  och	  Diö.	  I	  
februari	  var	  vi	  i	  Lenhovda	  en	  lördag	  och	  spelade	  tre	  matcher	  var	  med	  tre	  lag,	  sov	  över	  i	  
Fagrabäckskolan	  med	  Middag,	  teoripass	  och	  Växjö	  Lakers-‐Rögle	  på	  storbild,	  dagen	  efter	  
gemensam	  frukost	  och	  sedan	  träning	  i	  Träningshallen	  vid	  10.15.	  Utöver	  detta	  var	  vi	  i	  
Tingsryd	  på	  Börjes	  Cup	  och	  avslutningsvis	  vår	  egen	  Intersport	  Cup	  med	  14	  lag.	  I	  
poolspelen	  har	  vi	  haft	  med	  tre	  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,	  tränare	  
	  
	  
Lakers	  Hockey	  Stars	  
Truppen:	  Vi	  har	  varit	  129	  barn	  totalt	  som	  har	  varit	  anmälda.	  Vi	  har	  varit	  43	  ledare,	  18	  
isledare,	  sex	  matrialare,	  tre	  gruppledare	  samt	  16	  lagledare.	  
	  
Träningar:	  Vi	  har	  haft	  27	  träningstillfällen	  under	  säsongen.	  Det	  har	  varit	  en	  stomme	  i	  
truppen	  som	  har	  legat	  på	  mellan	  80	  och	  90	  barn	  per	  träning.	  
	  
Summering:	  Det	  har	  varit	  en	  fantastisk	  upplevelse	  att	  vara	  med	  alla	  barn	  under	  
säsongen.	  Vi	  har	  haft	  en	  otrolig	  utveckling	  på	  barnen,	  vissa	  hade	  inte	  stått	  på	  skridskor	  
innan	  de	  kom	  till	  oss.	  Men	  tack	  vare	  att	  vi	  slipade	  upp	  en	  helt	  ny	  radie	  till	  alla	  barnen	  så	  
kunde	  de	  stå	  på	  skridskorna	  och	  börja	  åka.	  Jag	  tror	  att	  vi	  kommer	  att	  vara	  cirka	  130-‐140	  
barn	  till	  nästa	  säsong,	  men	  det	  är	  max	  vad	  vi	  kan	  vara	  och	  förhoppningsvis	  har	  vi	  en	  
tjejgrupp	  på	  cirka	  15-‐20	  flickor.	  Förhoppningsvis	  har	  vi	  en	  isyta	  till	  om	  ett	  till	  två	  år,	  för	  
ska	  vi	  ta	  in	  cirka	  100-‐140	  barn	  varje	  år	  så	  kommer	  inte	  isytorna	  att	  räcka	  till	  i	  framtiden.	  
	  
Stefan	  Winsth,	  ledare	  
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2012/13	  i	  siffror	  
	  
	  
	  
141	  182	  personer	  har	  besökt	  VIDA	  Arena	  under	  Växjö	  Lakers	  hemmamatcher.	  
	  
	  
58	  885	  000	  personer	  såg	  Växjö	  Lakers	  på	  tv	  under	  säsongen.	  
	  
	  
9	  672	  776	  kronor	  var	  annonsvärdet	  på	  den	  exponering	  som	  Växjö	  Lakers	  fick	  i	  
redaktionell	  press.	  
	  
	  
5042	  var	  publiksnittet	  i	  VIDA	  Arena	  under	  säsongen.	  	  
	  
	  
63	  055	  kronor	  är	  det	  nya	  rekordet	  för	  vinstsumman	  i	  Halva	  Potten	  under	  en	  Växjö	  
Lakers-‐match.	  Rekordet	  noterades	  mot	  HV71	  i	  december.	  Det	  tidigare	  säsongsrekordet	  
låg	  på	  44	  360	  kronor.	  	  
	  
	  
15	  år	  som	  förening	  firade	  Växjö	  Lakers	  under	  hösten	  2012.	  Den	  13	  november	  mot	  Modo	  
var	  nostalgin	  i	  fokus	  med	  bilder,	  filmklipp	  och	  intervjuer.	  	  


