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En säsong att minnas 
 

Vi kan lägga ett bra år till handlingarna. Sportsligt nådde vi i princip så högt vi kan nå. En förlust i CHL finalen grumlade i 

övrigt enbart segrar. Grundserievinst i SHL och till slut ett SM-guld. 

 

Övriga verksamheter har även de gått enligt en rak linje. Detta var vårt sjunde år i SHL och vi är idag en väl intrimmad 

organisation som levererar väldigt bra resultat över hela linjen. 

 

Utan medarbetarna i fastighet, restaurang, biljett, PR & kommunikation, föreningen, sporten, ekonomi teamet och 

styrelsen ingen nämnd ingen glömd, hade det inte kunnat genomföras. Därtill alla fantastiska ideella krafter som ställer 
upp. Våra partners och supporters som troget medverkar till att kunna ställa ett konkurrenskraftigt A-lag på isen och 

en ungdoms/juniorverksamhet som utvecklas mot nya höjder. 

 
Vår utmaning framgent ligger inte bara i att hålla den höga nivån vi i dag klarar av utan också att hitta vägar till nya 

hittills okända nivåer.  

Det skall bli väldigt kul att fortsätta vara en del av den resan. 
 

Väl mött, 

 

Henrik Evertsson 
VD 

 

 

 

 



Växjö Lakers Verksamhetsberättelse 

2017/2018 

 

 2 

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 550 aktiva spelare i ungdomsverksamheten samt ca 150 tränare och ledare, 

från Lakers Hockey Stars upp till U16. Vi har externa huvudtränare från U13 och uppåt. 
 

Vi har genomfört tre stycken cuper under året och våra populära hockeycamper har vi haft på sommarlovet, höstlovet, 

sportlovet och påsklovet. Dessutom så har vi i år även 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.  

I april så har vi även genomfört en aktivitet, april-hockeyn, med tre pass i veckan för spelare födda 04–09 där det var 

över 120 stycken som anmälde sig och det var ca 70–95 stycken på varje träning, passen innehöll både spel- och skills-

pass, 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 vid första 

tillfället bjöd in Daniel Broberg (SDE) som fokuserade på individuell träning. 

Vid andra tillfället hade ledarskapsutbildning med Sam Hallam, Jörgen Jönsson och Henrik Evertsson. 

Tredje LCP-tillfället hade vi besök av Mats Glemne och PG Fahlström från Linnéuniversitet som gick igenom deras 

forskning kring goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Vid fjärde tillfället hade vi en workshop med hela verksamheten.  

 

Under året har vi inlett ett samarbete med Länsförsäkring Kronoberg som har gett oss en möjlighet att utveckla vår 
verksamhet ytterligare och som resulterade i att vi delade ut tre stipendier till Årets Ledare – Mikael Frisk, Årets 

Domare – Melker Sonnbjer och Årets Spelare – Theo Arvidsson. En gemensam nämnare i alla nomineringarna var – 
Stort Hjärta! 

 

Insatser  

 

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

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

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

Vi har skapat tavlor och banderoller i våra lokaler för att förbättra verksamheten till en inspirerande och trygg miljö.  

Växjö Lakers vill passa på att tacka alla ungdomar och föräldrar som ställt upp på olika sätt under säsongen – utan er 

hade alla insatser inte varit möjliga.  
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Växjö Lakers Fastighets AB  

Växjö Lakers Fastighets AB står för driften av VIDA Arena. Förutom den dagliga driften ligger det under verksamheten 

att hyra ut arenan till diverse externa evenemang. Utöver ishockeyn så hölls följande evenemang i VIDA Arena under 

2017/2018:  

- U19 VM i Innebandy (3–7 maj) 14 214 åskådare 

- Champions of Rock (11 November) 4 000 åskådare 
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Växjö Lakers Idrott AB  

Totalt spelade representationslaget en träningsmatch, sju CHL-matcher, 26 SHL-matcher och sex slutspelsmatcher i 
VIDA Arena under säsongen. Publiksnitt under SHL:s grundserie var 4 658 personer och under slutspelet 5 534 

personer. Växjö Lakers stod både som seriesegrare, SM-guldvinnare 2017/2018 och kom tvåa i Champions Hockey 
League-finalen som hölls i en fullsatt VIDA Arena. 

 

Partners  

Säsongen 2017/18 har varit en fantastisk säsong. Att få gå hela vägen och vinna ett SM-guld är en underbar känsla. 
Detta är dock inte möjligt utan våra partners. De är med oss på denna spännande resa. Vi utvecklas tillsammans och 
driver varandra framåt. Denna säsongen har vi tagit stora kliv inom vårt hållbarhetsarbete. En enormt spännande 

utmaning som har så många möjligheter. Vi hade vår första speed date med vårt arbete ”En bra start”, där 11 företag 
var på plats och träffade ca 35 ungdomar i syfte att ge dem möjlighet att komma in i ett sammanhang. Facit, vi har 6 

ungdomar ute i praktik i detta nu.  

 
Vi har fortsatt med våra populära nätverksträffar som drar mellan 50–90 personer/gång. Vi åkte detta året till 

Jönköping på vår resa. Där besökte vi först Husqvarnamuseet innan vi sedan fick se vårt lag ta tre poäng mot HV 71. Vi 
fortsätter vårt arbete utifrån tesen att det mesta är fortfarande ogjort. Ser med spänning fram emot säsong 2018/19. 

 
/ Fredrik Sandberg, Försäljningschef 
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CSR/Välgörenhet  

Växjö Lakers fortsätter arbeta under ”Stort Hjärta”. Inför säsongen togs det fram en egen CSR-sida där alla 
välgörenhetsprojekt samlas under för att enkelt kunna visa vad klubben engagerar sig i utöver ishockeyverksamheten. 

Under försäsongen besökte man för tredje året i rad Braås Summer Sports Camp, en satsning från Växjö Kommun och 

Internationella vänner som bygger på att man vill göra sommaren så bra som möjligt för barn/ungdomar och ge fler 

chansen att börja idrotta. 

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. 

Växjö Lakers stöttade bröderna Viggo och Lycke Engelholm som lider av sjukdomen Tappdystrofi, vilket innebär att man 

gradvis tappar synen. För att belysa den ovanliga sjukdomen antog man även brödernas ”Medan vi ser”-utmaning där 

A-lagsspelare gästade en hockeyträning för att tillsammans med de andra barnen försöka göra mål med ögonbindel. 

Lagkaptenen Liam Reddox har med sitt egna initiativ – Red’s Stora Hjärta för femte säsongen i rad haft två 
säsongsplatser i VIDA Arena som skänks till barnkliniken på Växjö Lasarett. För andra året i rad även tillsammans med 

PEAB som är en del av initiativet. 
 

Under säsongen fick Växjö Lakers ta farväl av vännen och supporten Andreas Waldo som stått representationslaget 

väldigt nära. För att hedra hans minne hölls en tyst stund före nedsläpp och man spelade resterande del av säsongen i 

hjälmar prydda med fondsymbolen ”Waldos Wänner” för att hedra minnet av Andreas. 

Växjö Lakers gjorde under oktober månad en gemensam insamling till förmån för Rosa bandet. Växjö Lakers hemsida, 

sociala medier samt matchevenemang färgades rosa för att belysa frågan.  

Tillsammans med Play n Go och Pro liv Kronoberg hade Växjö Lakers under november månad insamling till förmån för 
mustaschkampen, en insamling som gav 32 850 kr.  

Som en del av det centrala SHL-samarbetet med Tobiasregistret var Växjö Lakers med för att få fler blodgivare att 

registrera sig till registret. Tillsammans lyckades SHL-klubbarna få 10 827 att registrera sig tack vare aktiveringen. 
Tillsammans har man även stått bakom initiativen #metoo #timeout och #inteensamaldrigglömd. 

Till förmån för Musikhjälpen där årets tema var ”barn är inte till salu”, auktionerade Växjö Lakers ut en loge för åtta 
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personer under en grundseriematch. Pengarna gick oavkortat till insamlingen.  

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

Tillsammans med två grundskolor, Lillestadsskolan och Ulriksbergsskolan i Växjö startade Växjö Lakers upp ”reading for 

kids”. Ett projekt där A-lagsspelare besökte skolorna för att starta upp läsutmaningar för elever. Eleverna fick under en 
månad läsa minst 15 minuter/dag. 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. 

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

där alla kan känna sig välkomna. 

Mediestatistik  

2017/2018 har totalt över 113 miljoner människor har sett Växjö Lakers på TV motsvarande 180 timmars exponeringstid. 
Antalet Växjö Lakers-bilder publicerade i tryckt press motsvarade 241 sidor i tabloidformat till ett annonsvärde av över 

20 miljoner kronor.  

På vaxjolakers.se har besökssnittet varit upp emot 100 000 unika besökare i månaden. På webben i stort har bilder på 

Växjö Lakers nåtts av 999 miljoner människor, till ett annonsvärde av 37 miljoner kronor. Källa: Upplevelseinstitutet. 

/ Carolina Toresson, PR & Kommunikationschef samt Eventansvarig 
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PR/Kommunikation, Marknadsföring & Event 

Som säsongsstart genomfördes femte upplagan av Lakers Skills Competition där Växjö Lakers spelare presenterades, 
tävlade i olika tekniska moment och avslutade med att spela internmatch. Arrangemanget drog cirka 3000 besökare.  

Den 2 september hölls Lakersdagen i samband med CHL-gruppspelsmatchen mot Liberec där man genom en satsning 

tillsammans med leverantörer till Arena Service kunde ha fri entré och fyllde VIDA Arena. 

Inför säsongen arbetades det fram olika koncept under namnet ”något för alla” där bland annat Maxis familjeläktare i 

samarbete med Maxi ICA Stormarknad togs fram för att ge fler barnfamiljer chansen att kunna gå på hockey. 

Som en ytterligare satsning på evenemanget startade man upp ”Studio 97”, ett studioprogram där man bjöd in aktuella 

gäster samt experter så som Nicklas Lidström, Rikard Grönborg och Johan Markusson. 

Under säsongen var 20-årsjubileumet den stora temamatchen där det bjöds på tårta, Lakersprofiler bjöds in och laget 

värmde upp i specialframtagna jubileumströjor. För att belysa jubileet togs det fram en jubileumslogga, 

jubileumssortiment i Teamstore och biljetter/säsongskort pryddes i ett retromanér av trotjänaren Johan Markusson. 

Tillsammans med VDFF och Öster genomförde man temamatchen ”Superlördag”. Man har även haft familjefester, 

tjejkvällar och after ski-temamatch. 

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

Eventmässigt avslutades säsongen på bästa sätt – med SM-guldfirande på Stortorget inför 20 000 åskådare.  

Växjö Lakers kanaler fortsätter att växa, hemsidan har i snitt 25 000 besökare i veckan, Facebook har 20  729 följare 
och Instagram har i dagsläget 21  814 följare. Båda kanalerna har ökat med ca: 3 000 följare på ett år och har som mest 

uppnått en räckvidd på 1,5 miljon under en vecka. På Twitter har Växjö Lakers konto precis passerat 9 500 följare.  

Utöver Växjö Lakers egna hemsida har man rullat med kampanjer i Smålandsposten, TV4, Rix Fm, Aftonbladet, IC Medias 
skärmar, Nöjesnytt, Facebook, Instagram och Twitter där manéret har 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. 

Succésäsongen gjorde att Växjö Lakers årliga tröjauktion drog in rekordsumman 270 224 kr, pengar som gick oavkortat 

till Växjö Lakers ungdomsverksamhet. 

/ Carolina Toresson, PR & Kommunikationschef samt Eventansvarig 
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Ishockeysäsongen 2017/2018 

 

Representationslaget 

Säsongen 2017/2018 är nog den hittills bästa enskilda säsong vi har levererat. Resultaten har varit fantastiska, 

verksamheten har utvecklats i den riktning som varit avsikten. 

 

Efter att ha startat säsongen med ett ganska ungt och utvecklingsbart lag plockade vi in ytterligare fyra spelare under 

resans gång. Noah Welch och Brendan Shinnimin innan jul samt Dennis Rasmussen och Andy Miele efter jul. Detta gav 

oss den bredd vi efterfrågat för att kunna gå hela vägen. 

 

Samtidigt som ett mästarlag formades så har vi faktiskt spelat rekordmånga egna juniorer i både SHL och CHL 

sammanhang. I CHL vanns semifinalen med sex juniorer spelandes. 

 

Växjö Lakers resa har tagit oss till en nivå som ett av de stora lagen och organisationerna i Sverige just nu, vår 
ambition är givetvis att fortsätta den resan på samma eller ännu högre nivå. 

 

Vi ses i vinter... 
 

/ Henrik Evertsson, VD/sportchef 
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Utmärkelser och milstolpar 

Växjö Lakers vinner grundserien med besked och slår nytt klubbrekord. Med 116 poäng och hela 21 (!) poäng ner till 

tabelltvåan Djurgården slår man Skellefteås tidigare poängrekord på 111 poäng sedan man gjort om serien till 14 lag. 
Under den gångna säsongen vann man 34 matcher på ordinarie tid i grundserien, förlorade endast 10 matcher och vann 

6 av de 8 matcher som gick till overtime/straffar. Som mest förlorade man endast två matcher i rad. 

Efter att ha vunnit den avgörande semifinalen i Champions Hockey League med besked då slutsiffrorna skrevs till 6–1 

innebar det att Växjö Lakers för första gången någonsin tagit sig till final i Champions Hockey League. En spännande 

final med magisk stämning spelades i en fullsatt VIDA Arena mot JYP Jyväskylä men Växjö Lakers kom inte riktigt upp i 
den nivå man tidigare visat prov på och fick se sig besegrade av det finska topplaget.  

Under slutspelet förlorar man endast en match, kvartsfinal 2 mot Brynäs. I övrigt tar man sig obesegrade igenom för 

att stå som svenska mästare 2018 efter att ha slagit ut Skellefteå AIK i fyra raka matcher. 

Elias Pettersson gör sin första säsong i högsta ligan som han minst sagt tar med storm. I sista grundseriematchen på 

hemmaplan som spelas mot Malmö Redhawks gör han 4 (!) poäng och slår Kenta Nilssons tidigare rookierekord. 
Därmed skriver han in sig i historieböckerna med sina 56 poäng (24 mål och 32 assist). Med dessa poäng vinner han 

även SHL:s poängliga. Elias vinner även SHL:s +/- liga med +27 och Daniel Rahimi kommer tvåa med +23. På 13 matcher 

i slutspelet hann Elias Pettersson med tio mål, nio assist och ännu en vunnen poängliga.  

Växjö Lakers båda trotjänare Robert Rosén och Erik Josefsson uppnår 500 matcher i Växjö Lakers-tröjan vilket de 

hyllas för av fansen så väl som klubben. 

Viktor Fasth får priset Honken Trophy, som den bäste målvakten säsongen 2017/18 av Ishockeyjournalisternas 

Kamratförening. Adam Söderberg röstas fram till Årets Pressvärd av samma förening. 

Under årets SHL Awards utses Sam Hallam för andra året i rad till Årets tränare. På samma livesända TV-gala utses 

Elias Pettersson till Årets Rookie, Årets Forward och Årets MVP. Växjö Lakers back, Joel Persson var nominerad i 

kategorierna Årets Back och Årets Rookie, Viktor Fasth var nominerad till Årets Målvakt. 
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Hockeygymnasiet/grundskola  

Vår samarbetspartner för hockeygymnasiet är Växjö Fria Gymnasium. Janne Karlsson har varit ansvarig. Instruktörer 
har varit Cam Abbot, Janne Karlsson, Joel Rönnmark och Tobias Hamberg. 

Växjö Fria har även en breddverksamhet som vi kallar hockeyprofilen. Instruktör har Wiktor Andersson varit. 
Växjö Lakers samarbetspartner för grundskolehockeyn är Thorén framtid. Två dagar i veckan får eleverna from 

årskurs 5 till 9 träna hockey på skoltid, Johan Jönsson och Wiktor Andersson har varit instruktörer. 

 

/ Janne Karlsson, Utvecklingschef Junior/Ungdom Hockeygymnasium 

 

 

J20 

Växjö Lakers J20 började tidigt i april 2017 med lagintroduktion och möten. Försäsongsträningen startade i april på ett 

bra sätt och vi fokuserade på att tävla, respektera detaljerna samtidigt som de hade roliga träningar. Grunden för 
säsongen läggs månader i förväg, i gymmet, på fältet och i spåren.  

 

Vår första utmaning var ett spelschema bestående av 27 matcher mot nio andra lag i J20 SuperElit Södra. Killarna 

började märka hur deras hårda arbete och hängivenhet att spela som ett lag resulterade i vinster. Efter 16 vinster, 8 

förluster och 3 matcher i overtime slutade vi trea i tabellen och kvalificerade oss till J20 SuperElit Top 10. 

 

Efter juluppehållet, i januari satte Top 10-serien bestående av 18 matcher igång. Vi ställdes mot de fem bästa lagen från 

norra serien och de fem bästa lagen från den södra serien.  

Vi vann 10 matcher, förlorade 5 och 3 matcher gick till overtime. Med de resultaten placerade vi oss två på samma 

poäng (34) som serievinnarna Brynäs IF. 

 

I SM-slutspelet valde vi Rögle BK som motståndare där vi möttes i bäst av tre matcher. Efter att ha vunnit den första 

samt den tredje avgörande matchen väntade kvartsfinalspel. 

I kvartsfinalerna valde vi Karlskrona HK och kunde även där knyta ihop säcken i den tredje avgörande matchen för att ta 

oss vidare mot SM-finalsveckan i Nyköping. 

 

Semifinalen spelades mot rivalerna Örebro Hockey, ett lag vi historiskt sätt haft svårt för men när det gällde som mest 
kunde vinna mot med 6–3. I och med segern var Växjö Lakers J20 för andra året i rad i SM-final. Finalen spelades mot 
HV71, en match som skulle komma att bli en minst sagt spännande drabbning. Efter tre spelade perioder stod det 1–1 och 

matchen gick till övertid. Efter 10 minuter och 27 sekunder fick vi dock se oss besegrade när HV71 drog längsta strået 
och vann. 

Det var såklart tråkigt att för andra året i rad förlora en final men samtidigt ser vi det som en stor bedrift att ta oss dit 

då konkurrensen är hård. 
 

Under säsongen fick flera av våra spelare möjligheten att spela i A-laget på SHL- och CHL-nivå. 

Vår ledarstab är mycket nöjda över hur spelarna representerade Växjö Lakers organisation.  

 
/ Janne Karlsson, Huvudtränare 
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J18 
 

Vi inledde försäsongen på plats i Växjö i mitten av april 2017 med en ganska stor grupp bestående av juniorer från 

föregående år samt spelare uppflyttade från vårt egna U16. Till sommaren anslöt ytterligare spelare från olika håll och 

kanter i Sverige och Danmark. Vi gick in i seriespel efter avslutade försäsongsmatcher, där vi blandat och gett rent 
resultatmässigt, med full trupp. Hösten för J18:s del var oerhört tuff där omställningen från pojklagshockey till 

juniorhockey visade sig vara större än vad många säkerligen hade förväntat sig. Självförtroendet för både gruppen och 
spelare på individuell nivå fick sig en rejäl törn och resultatet var inte alls vad vi hade hoppats på. Prestationerna 

grabbarna i laget stod för var många gånger bra men pucken ville inte in. Vi kämpade på och såg till att träna väldigt 
bra under hela hösten vilket tills slut skulle ge grabbarna resultatet de förtjänade.  

 

Efter jul vann vi 11 av 12 matcher i serien och laget spelade sin bästa hockey under andra halvan av säsongen. I och med 
seriesegern i J18 Elit Södra Fortsättningsserien kvalificerade sig laget till SM-slutspel, vilket Lakers J18 endast gjort en 

gång tidigare. Väl i slutspel blev det tyvärr sorti i första rundan där vi mötte Färjestad i två tuffa matcher där de 
lyckades dra det längsta strået. Grabbarna i laget spelade väldigt bra och vi ledare tyckte att grabbarna förtjänade att 

få spela en direkt avgörande match 3. Så blev det tyvärr inte denna gången utan vi får ta med oss erfarenheterna vi 

samlat på oss och blicka framåt. Samtliga spelare har under säsongen som gått utvecklats och tagit steg framåt vilket 

är det primära och flera av J18-spelarna har under säsongen fått chansen i J20 och där gjort det väldigt bra. Det 

tycker vi som arbetar på juniorsidan givetvis är oerhört kul och vi ser fram emot den kommande säsongen 2018/2019 

där vi hoppas kunna ta juniorverksamheten ytterligare ett eller ett par steg framåt! 

 

/Joel Rönnmark, Huvudtränare J18  
 

 

U16  

 

Vi drog igång säsongen 2017/2018 med en uppstart med försäsongsträning som startade den 24 april med ett möte och 

lite tester med de 18 spelarna som var där. Försäsongen höll på till den 21 juni där vi tränade fem pass i veckan. Efter 

ett välbehövligt uppehåll från träningen startade vi upp igen den 26 juli med några träningar innan vi gick på is den 31 

juli. Själva försäsongen på is spelade vi sex stycken träningsmatcher och deltog i en turnering i Berlin där vi slutade på 
en tredje plats. Turneringen var en väldigt nyttig erfarenhet för oss där vi fick möta lag från Tyskland, Tjeckien, 

Österrike och Kanada så det var kul att se vart vi står jämfört med andra länder. 

 

Vår serie U16 Elit som vi spelar i startade den 16 september och höll på fram till den 24 februari. Under denna perioden 

spelade vi 27 matcher och även DM där vi åkte ut i semifinal. Seriespelet gick inte alls som förväntat utan vi slutade på 
en nionde plats vilket innebar att vi var tvungna att kvala oss kvar för att få spelare U16 Elit nästa säsong med. Kvalet 

avgjordes under en helg där IK Oskarshamn och Tranås AIF stod för motståndet och efter två segrar mot dessa lag 

spelar Växjö Lakers i U16 Elit även kommande säsong, 2018/2019. 

 

/Johan Jönsson, Huvudtränare U16 Elit 
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U15 – Lakers 03 

 

Vi startade upp försäsongen den 25/4 med ett möte och information. Vi började försäsongen med att erbjuda spelarna 

lagträningar 4 pass/vecka. Öppna med att de får utföra andra idrotter med en tydlig kommunikation mellan oss. Vecka 

22 i juni började vi 5 pass i veckan (mån-fre) där uppslutningen fortsatt var god. Detta fortsatte fram till egenträningen 

(semester) som varade mellan V.26-V.29. Under försäsongen hade vi 3 testtillfällen. Totalt hade vi ca 65 aktiviteter 

under försäsongen, inkluderat teambuilding 19–20/8 som ett avstamp inför is-säsongen. 

Vi spelade 7 träningsmatcher där dubbelmöte mot HV71 inledde säsongen. Vi började is-säsongen med 2 målvakter och 

21 utespelare. När säsongen summeras bestod truppen av 2 målvakter och 19 utespelare med 2 st. 04: or inkluderade. 

De killar som spelat hela säsongen har utvecklats mycket och varit intresserade. Träningsnärvaron på dessa har varit 

bra. Träningarna har vi oftast under säsongen delat upp i olika teman: Teknik, back/forward, spelförståelse och ”VLH-

spelidé”. Till varje ispass alltid någon form av fysisk aktivitet eller teori på 30–75 min. Som under försäsongens start 

har vi haft 4 ispass/ vecka i snitt och 1–2 matcher. 

Vi spelade i två serier. Den första var vi målskillnad ifrån att komma topp 2 och få spela så kallad A2 Division 1 slutspel. 

Den andra serien blev istället A2 division 1 forts. A där vi blev tvåa. De vann matchen och serien med 2 poäng mer än 

oss. Stora steg har tagits under säsongen där vi från att ha spelat jämna matcher mot flera lag senare under säsongen 

har vunnit ganska komfortabelt. Detta med ett bättre spel överlag och att killarna och gruppen mognat och skapat en 

förståelse för hur vi vill spela hockey i VLH mer och mer. Vi kvalade oss kvar i U16-Elit efter 2 segrar av 2 möjliga. En 

erfarenhet att ta med i framtiden. Vi fick en gratisbiljett till DM-slutspelet då ett lag tackade nej. Väl där vann vi 2 av 3 

matcher vilket inte räckte till finalspel. Med den tunna trupp vi hade då var detta en riktigt bra genomförd helg som vi 

hade stor nytta av längre fram trots missad final med 1 mål. Cupen i Trollhättan 23–25 mars avslutade säsongen. 

Bronsmatchen vann vi vilket även var bland de bättre matcherna spelmässigt under cupen. Roligt för alla att avsluta 

säsongen med en riktigt bra match. 

/ Wiktor Andersson, Huvudtränare U15 

 

U14 – Lakers 04 

Säsongen 17/18 är slut och första året som huvudtränare för denna kull är över. Det har varit en intressant och lärorik 

säsong för både spelare och ledare. Vi har mött på både med- och motgångar, vilket har utvecklat laget i sin helhet. 
 

Säsongen smygstartade med att laget sprang Växjöloppet, därefter fortsatte vardaglig verksamhet 3 gånger i veckan 

med fokus på kondition, styrka, koordination och rörlighet. Försäsongsträningen genomfördes fram till midsommar, 
därefter fick spelarna ett par lediga veckor från lagträning. V. 34 startade lagträning och is-säsong. Innan seriestart 

anordnade vi ett poolspel med träningsmatcher. Utöver det spelades ännu ett poolspel i Kalmar samt ett par vanliga 

träningsmatcher. Under säsongen hade vi ca 8 aktiviteter i veckan (match, fys, is, teori), vilket var en ökning från förra 

året. Laget spelade i 2 serier, B1 division 1 och B1 division 2. I division 1 fortsättning slogs vi om seriesegern med föll på 
mållinjen.  I division 2 hamnade vi tillslut i mitten av serien.  Truppen bestod av 22 utespelare och 6 målvakter under 

säsong vilket gav möjligheten för yngre spelare att vara med på träningar och matcher. Laget spelade även DM i 

Västervik. Som avslutning åkte vi på två cuper i Skåne, i Tyringe och i Trelleborg. Med varierande spel lyckades vi ta oss 

till final i Tyringe vilket var väldigt kul, tyvärr var Malmö det bättre laget då. Cupen i Trelleborg slutade vi 6:a. 

 

För att summera säsongen; Spelarna och laget har en lång resa kvar. Vi tog ett par kliv i år men är inte helt nöjda med 

det. Vi vill fortsätta utvecklingen och öka närvaron både fysiskt och mentalt på träningarna. Högre fokus och större 
motivation till hårt jobb kommer gynna spelarna i deras fortsatta utveckling som hockeyspelare. 
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/Axel Kinell, Huvudtränare U14 

U13 - Lakers 05 

 

Säsongen började med sommarträning bara någon vecka efter vi slutat på is. Försäsongsträningen var i första hand till 
för de som inte spelar fotboll, men uppslutningen var mycket bra totalt sett. 

 

Efter sommarcampen startade vi upp med föräldramöte och därefter tränade vi 3 träningar i veckan under augusti och 

halva september. I år har vi haft 4 ispass och 2 off ice pass i veckan plus matcher. 

Vi har haft en stomme på 6 tränare, 2 lagledare 5 materialförvaltare och en grupp som tar hand om föräldrauppdrag. 

Inför säsongen slutade 8 spelare och vi har varit 28 utespelare och 2 målvakter. Vi har haft ett antal spelare som 

regelbundet varit med och tränat och spelat med U14 laget. Till säsongen fick vi in Gustav Hjalmarsson som tränare och 

han har tillfört bland annat mer spelövningar såsom uppspel, anfall och försvarsövningar. Vi har även fortsatt att jobba 
med grunder, skridskoteknik, ÅPS (åka, passa skjut) med mera. Vi spelade fyra träningsmatcher innan seriespelet 

startade. På de ordinarie träningarna har vi haft en hög träningsnärvaro. 
 

Vi har spelat med två lag i seriespel, Div. 1 laget gick till slutspelsserien efter att ha kommit 2:a i grundserien, vi har 

använt oss av 23 utespelare i Div. 1 laget i slutspelsserien kom vi 5:a med 20 poäng och spelade många jämna matcher 

inte minst mot de lag som kom topp 3. Div. 2 laget har tillsammans med ett antal spelare från U12 har gjort det mycket 

bra och kom på 4:e plats med 28 poäng på 18 matcher, 1 poäng efter Troja. 

 

För första gången någonsin deltog Växjö Lakers med 2 lag i samma åldersgrupp i ett DM, det ena laget spelade i Diö där 
vi mötte Diö, Alvesta och Kalmar. Laget vann 1 match, spelade oavgjort i 1 match (förlust på straffar) och förlorade 1 

match. Det andra laget var i Rydaholm och spelade mot Tingsryd, Troja och Värnamo. Laget vann gruppen med 3 segrar 

och gick vidare till semifinal där Oskarshamn blev för svåra. Oskarshamn vann också DM-finalen. 

 

Som avslutning vill jag tacka alla ledare som hjälpt till både på och runt isen under den gångna säsongen, och ett stort 

tack till alla barnen som är helt underbara som grupp, det är en ren lycka att vara ledare till Växjö Lakers 05. Vill även 
tacka alla föräldrar som ställer upp för sina barn men även för deras stöd i det vi gör under säsongen. 

 

/Peter Ländell, Tränare U13  
 
U12 - Lakers 06 
   

Vi är 50 spelare målvakter inkluderat i Lakers Team 06. Vi har tränat 132 träningspass under säsongen. Antal träningar 
i snitt per spelare i vårt lag 76,42, antal träningar i snitt per spelare inkluderat andra lag 79,42. I snitt har 30 spelare 

deltagit per träning.  

 

Lakers 06 har deltagit i tre serier där vi blandat lagen jämt efter given rutin. Inget deltagande i DM. 

 
Vi har deltagit i tre externa cuper, Tyringe, Ljungby samt Kristianstad. Vi hade även vår interna Alwex cup där vi deltog 

med två lag. Målsättning har varit att alla skall få delta på minst 1 cup.  
  

Filosofin var att öka kravbilden på hur man förbereder sig, genomför och fungerar runt träningar och matcher. Fokus 

har legat på skridskoåkning där vi också ser den största utvecklingen.  Laget har haft en otrolig utveckling. Både som 
individer men även som hockeyspelare. Målsättningen var att laget skulle utveckla sina färdigheter som lagspelare men 

även färdigheter på isen. Resultaten har i och med detta följt lagets utveckling. Under serien har det spelats många bra 

jämna matcher.  
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/Jens Sonnbjer, Huvudansvarig U12 

U11 - Lakers 07 
 

Hösten 2017 startade vi upp med både ledarmöte och första ispass 21 augusti. I september genomförde vi en 

träningshelg i Åseda med övernattning; helgen innehöll isträningar, teori samt teambuilding. 47 spelare & ledare deltog. 

 

Storleken på truppen har hållit sig kring knappt 40 aktiva och knappt 20 ledare inom olika roller. De stora avhoppen 
kom i samband med att säsongen drog igång då flera valde andra sporter. Under säsongen har det varit ganska stabilt 

med ett fåtal avhopp Vi har fortfarande en tjej kvar i truppen. 

 

Off-ice: under maj & juni genomfördes totalt 11 off-ice pass (juli & augusti ingen lagverksamhet) 

Under ordinarie säsong har vi har haft 92 träningstillfällen på is och 11 off-ice pass. Snittet ligger kring 30 st. aktiva per 
träningstillfälle. 6 st. aktiva har deltagit på mer än 70 % av träningstillfällena (ej inräknat träningar med andra lag) och 

ett fåtal har deltagit på mindre än 50 %. Laget har under säsongen deltagit i Smålands Ishockeyförbunds seriespel med 

3 lag vilket med facit i hand var ett lag för mycket med tanke på att truppen minskade med nästan 10 aktiva efter 

anmälan gjordes. Fördelen har varit att alla fått ordentligt med speltid. Utöver seriespelet har vi deltagit i 3 cuper, 

Mörrum, Norrahammar samt Borås – samtliga med bra resultat. 

 

Punkter och mål som sattes inför säsongen: 

• Följa Växjö Lakers utbildningsplan. 

• Behålla och utveckla den trupp vi har. 

• Stimulerande träning som ger alla spelare chansen att utvecklas. 

• Stationsträning med nivåindelade grupper utgör grunden i träningen. 

• Se till att (med Växjö Lakers hjälp) ha tillräckligt med utbildade ledare inför kommande säsong 

• Tidigt planera upplägg och organisation inför kommande säsong där vi planerar att ha 3 lag i seriespel samt 

ytterligare öka antalet ispass och off-ice pass enligt utbildningsplanen. 

 
/Ledarna U11 
 

U10 - Lakers 08 

  
Vi startade upp säsongen V 34 med en förväntansfull trupp om 45 barn. Under säsongen har vi tappat några spelare 

men det har också tillkommit några så antalet är detsamma. Under året har vi haft 87 träningstillfällen/aktiviteter med 

ett snitt om drygt 30 barn per pass. Under året har vi varit ett 20 tal ledare som gjort en strålande insats med olika 

uppgifter. Under höstsäsongen 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 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 deltagit i tre poolspels-serier (D-pojk) med klubbar från närregionen. Totalt sett har vi spelat 
ett 20-tal matcher mot andra lag på både halv och helplan (helplan sista månaden). Samtliga tillfällen har varit mycket 

roliga och lärorika för barnen (och oss ledare). 
Under maj månad kommer vi starta upp försäsongsträning med två pass i veckan. Ett pass kommer köras med enbart -

08ór och ett pass kommer köras tillsammans med -07 laget. Att träna tillsammans med -07 laget kommer bli ett bra 
sätt att skapa nya kontakter för våra spelare. När vi startar upp säsong 2018/19 kommer vi i stort göra på liknade sätt 

som tidigare med stort fokus på grunder och jobba oss framåt med mer teknik. Under kommande säsong kommer även 
större fokus på off ice och teoripass. Kommande säsong blir också en ny viktig milstolpe i laget då vi startar med 
seriespel. Vi ser nu alla fram emot en ny rolig och spännande säsong med alla fantastiska barn! 
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/Martin Wåhlander, Huvudtränare U10 

U9 - Lakers 09  
 

Försäsongen handlade bara om ett enda tillfälle då vi samlades för lite landhockey i träningshallen. Annars hade vi i 

stort sett inga aktiviteter fram till vi gick på is. Istället tidigarelade vi ispremiären med nästan en månad jämfört med 

säsongen innan. 

 
Vi gick in i säsongen med 57 spelare och vi lämnar även säsongen med samma antal. Dock har vi haft lite omsättning då 

8 spelare slutat och lika många har tillkommit. 

Vi har genomfört 58 träningar under säsongen (2 träningar/vecka). I genomsnitt har vi haft en närvaro på ca 55 

spelare & ledare på dessa träningar. Vissa långa pass på lördagar har vi genomfört delat med fys. Här har vi haft 

gästtränare så som tex Anna Lindberg och Mats Sjöbrink. 
 

Vi har genomfört 2 st. poolspel mot HV71, ett hemma i Vida Arena och ett på Vapenvallen i Jönköping, något som döptes 

till U9 Winter Classic. Vi har dessutom haft 2 st. poolspel i Kalmar samt ett internt poolspel. 

 

Vi har framför allt från jul och framåt sett en fantastisk utveckling hos våra spelare. Tydligaste syntes detta mot HV71 
där vi spelmässigt inte hade så mycket att sätta emot vid första mötet i Vida Arena i början va december. När vi sedan 

möttes igen i mitten av januari var det spelmässigt det omvända. Många av våra spelare har under året deltagit i 

klubbens camper vilket gett väldigt mycket i killarnas utveckling. 

Nu gäller det att fortsätta att nöta på skridskoteknik, klubbteknik m.m. samtidigt som vi måste börja förbereda dom för 

spel på stor plan, och allt vad det innebär. 

 

Lakers 09 tackar för en grymt häftig säsong och på återseende till hösten igen. 

 

/Patrik ”Putte” Andersson, Lagledare U9 
 

U8 - Lakers 10 (Tre Kronors Hockeyskola) 
 

Säsongens första träning genomfördes 24:e september. Sedan har vi tränat 2 ggr per vecka med undantag från några 

veckor då det varit svårt att få istider. 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 65 spelare. 
 

På ledarsidan är vi: 

- 19 isledare 
- 3 huvudtränare 

- 1 lagledare 

- 4 materialare 

- 1 ansvarig för föräldrauppdrag 
Våra slutsatser är att vi skulle behöva vara ytterligare 2 materialare. 

Vi har spelat 2 interna poolspel och ett poolspel med KHK. Dessutom arrangerade vi och deltog i Intersport cup. 

Samtliga dessa arrangemang var mycket lyckade och uppskattade. 

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

utvecklats mycket när det gäller skridskoåkning och puckhantering, 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 U8-lagets organisation. 
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/Ulf Selander, Lagledare U8 

 

Lakers Hockey Stars 

Vi har i år varit ca 120 barn anmälda, till detta har vi haft hjälp av ca 45 föräldrar som ledare.  

Vi har haft 22 träningstillfällen under året. Mikael Frisk har som vanligt planerat och organiserat träningarna på ett 

mycket bra sätt, och i år så tilldelades han ett stipendium för detta, 

 

Årets Ledare - Mikael "Bobban" Frisk 

Mikael har med ett brinnande engagemang välkomnat, utbildat och tagit hand om föräldrar, ledare och spelare i Lakers 

Hockey Stars i över 7 år. Med sin kunskap, omtanke och sitt stora hjärta ger han alla spelare och ledare den bästa 

starten i deras förhoppningsvis långa karriär inom Växjö Lakers. 

  

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

under säsongen. Lördagen den 27 januari fick vi möjlighet att visa upp oss under första pausen på A-lagets match mot 

Djurgården, det var fantastiskt att se närmare 90 barn och 30 ledare på isen ta emot Lakejernas och publikens 
hyllningar. Vi hoppas att vi blir minst 120 barn även till nästa säsong, sen önskar vi barnen födda -11 lycka till när dom nu 

går vidare till Tre Kronors Hockeyskola. 

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

 

/ Ledarna Lakers Hockey Stars 
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Växjö Lakers VD Henrik Evertsson tar emot vandringspokalen som vinnare för andra året i rad av SHL:s grundserie 

2017–2018. Pokalen delades ut av SHL:s VD Jörgen Lindgren.  
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Växjö Lakers representationslag 2017/2018 SM-guldfiras på Stortorget inför 20 000 i publiken. 


