
Järnbrott Penguins 1997-2003

UTVECKLING
Nedan beskrivs i korta ordalag utvecklingen (starten av olika verksamheter) i Järnbrotts Hockeyklubb
under 6 år (hållpunkter = stora rubriker) som undertecknad ser det som aktiv i styrelsen och som
lagledare/tränare under åren.

1997-1998
Klubben består av ett A-lag, ett U14 (84), ett U13 (85), ett U12 (86), ett U11 (87), ett U10 (88), ett U9 (89)
lag samt en Hockeyskola på 3 timmar i Frölundaborg. Klubben har egen hemsida
- 88:orna vinner finalen i GP-pucken för U10 i Oasen i Kungälv. Järnbrotts första GP-pucksvinnare!
- Sponsor Mr Mathurin Ngassa betalar tre månaders ishyra. Ekonomin går mot balans.
- Penguins symbolen skapas och introduceras 
- Målsättningsdebatt
- Arrangör av GP-pucken för U13 (85) och U12 (86). Det var första gången vi fick förtroendet.
- 212 ungdomsmatcher spelas
- Järnbrottsdagen i Borgen avslutar säsongen
- Gemensam avslutning för Hela klubben med biobesök på Draken. ‘Jönsson-ligan’.

1998-1999
-      samgående med Svanhöjdens A-lag
- Startade ett U15-lag (84)
- U15 Slutspel med Västergötland, Halland, Bohuslän och Göteborg (initiativtagare och genomförare)
- Istidsansvar för Slottskogsrinken
- Arrangerade två egna turneringar U15 (84) och U13 (86)
- Arrangör av GP-pucken U10 (89)
- Etikreglerna godkänts 1998-11-11
- Penguins Parent bildas av föräldrarepresentanter
- Inköp av ny slipmaskin
- Egen domän www.jarnbrott.com
- en TV-puckare Sebastian Salomonsson 84 (sedan Mölndal)
- 255 ungdomsmatcher spelas (+43 matcher i jämnförelse med 1997-1998)
- Järnbrottsdagen i Borgen avslutar säsongen
- Gemensam avslutning för Hela klubben med biobesök på Draken. ‘Ett småkryps liv’

1999-2000
Pga att Göteborgs Ishockeyförbund slutade med årsringsspel för U16 och U15 sökte Järnbrott sig till
Västergötlands Ishockeyförbunds seriesystem. Klubben fick sanktion för spel av båda förbunden. 
- Lade ner A-laget, blev enbart en Ungdomsklubb
- Startade ett U16-lag (84)
- seriespel med U16 (84) och U15 (85) Västergötland
- Arrangerade fyra egna turneringar U15 (85), U13 (87), U12 (88) och U11 (89)
- Arrangör av GP-pucken U10 (90)
- slipcontainen kommer till Rinken
- föräldrautbildning ‘Toppning’ genom Penguins Parents
- serieseger U13 (87)
- fem TV-puckare alla födda 85 Andreas Taube (Frölunda), Martin Löfqvist (Frölunda), Alexander

Hogstad (Kings), Jonas Hellström (Kings) och Karl-Johan Hellström (Kings)
- 282 ungdomsmatcher spelas (+27 matcher i jämnförelse med 1998-1999)
- Järnbrottsdagen i Borgen avslutar säsongen
- Gemensam avslutning för Hela klubben med biobesök på Capitol. ‘Zsatsiki, morsan och polisen’
- ledare och föräldrafest genom Penguins Parents 

2000-2001
- Järnbrottsmodellen introduceras
- Samarbete med Bäcken om J18 (83/84)
- Samarbete med SISU-utbildningar
- föräldrautbildning ‘Mental träning’ och ‘Droger’ genom Penguins Parents
- Penguins Kiosk inne i Rinken kommer på plats

http://www.jarnbrott.com/


- Arrangerade tre egna turneringar U13 (88), U12 (89) och U11 (90)
- Arrangör av GP-pucken U10 (91)
- seriespel med U16 (85) Västergötland
- Serieseger U13 (88)
- Två TV-puckare i Göteborgs vinnande lag Leonard Pauve (86) och Niklas Berntsson (till Frölunda

hösten 2000) 
- Tre distriktsdomare från Järnbrott Linus Fransson (84), Jonas Bernander (85) och Christoffer

Wåhleman (85).
- 347 ungdomsmatcher spelas (+ 65 matcher i jämnförelse med 1999-2000)
- Teknikträning under april och maj i Rinken
- Utdelning av 3 Järnbrott stipendier (utmärkelserna gick till Sven-Ivar Karlsson 85, Leonard Pauve 86

och Simon Eliasson 88)

2001-2002
- Arrangör av Scandic Hotel Cup (Det var första gången vi fick förtroendet) 
- Samordning av istiderna med Bäcken (Frölundaborg / Slottskogsrinken)
- Samarbete med Bäcken om JB Hockey (J18 (84/85), U16 (86) och U15 (87)
- Samarbete med SHI (Sweden Hockey Institute) i Rinken
- Järnbrottsdagen i Rinken startar säsongen
- Arrangerade tre egna turneringar  U13 (89) en tredagars och U12 (90) två endagars
- Arrangör av GP-pucken U10 (92)
- seriespel med U15 (87) Västergötland
- seriespel med U13 (89) Halland
- poolspel med U12 (90), U11(91), U10 (92) och U9 (93) Halland
- Ny distriktsdomare från Järnbrott Pelle Svensson (86)
- Två TV-puckare födda 87 från J B Hockey Tom Eriksson (Frölunda) och Philip Axelsson (Frölunda)
- Frölunda J18 SM-vinnare med två järnbrottare Andreas Taube (85) och Martin Löfqvist (85)
- 430 ungdomsmatcher spelas (+ 83 matcher i jämnförelse med 2000-2001)
- Utdelning av 2 Järnbrott stipendier (Anny Källum 87 och Patrik Corneliusson 88)
- utdelning av Årets Penguin (första utmärkelsen gick till Bertil Larsson)

2002-2003
- samarbetet med Bäcken om istider och JB Hockey upphör
- klubblokal ‘Pingvinhyllan’ inne i Rinken
- Järnbrottsdagen i Rinken startar säsongen 
- Arrangerade natt-turneringen ‘Lusse-cupen’ U14 (89) och Järnbrotts Cup U13 (90)
- Arrangör av Scandic Hotel Cup samt GP-pucken U10 (93)
- Järnbrotts första representant i Tre Kronor (Team 17) är Niklas Berntsson född 86 (idag i Frölunda)
- startade ett Tjejlag
- Tjejlagsträningen visas i TV4
- Beslut i december 2002 att starta J18-lag säsongen 2003-2004
- samarbete med Idrotts och föreningsavdelningen om Öppet Hus i Hockey för Tjejer
- serieseger för U15 (88)  i Grundserie Västergötland
- slutspelseger  i U15 (88)  i Västergötland
- Serieseger U14 (89)
- Ny distriktsdomare från Järnbrott Tobias Dahlman (87)
- Frölunda J18 SM-vinnare med tre järnbrottare Andreas Taube (85), Martin Löfqvist (85) och Niklas

Berntsson (86)
- Sju i TV-puckstruppen för födda 88
- Anny Källum uttagen till Damlandslagsläger i Landskrona 1-5 maj
- 412 ungdomsmatcher spelas (-18 matcher i jämnförelse med 2001-2002)
- 88:orna första Järnbrottslag till amerikanska kontinenten (Chicago)

Thank You

MATS
Är namnet på skribenter i Penguins News under åren. Fem ledare med namnet Mats har bedragit 
Till News under åren.

Tack till ALLA som bidragit med text och nyheter till Penguins News under åren.



En grundförutsättning för Penguins News på nätet är Järnbrotts hemsidesnickare Kjell Rundberg. 
Utan hans enorma bakgrundsarbete med www.jarnbrott.com och varje veckas uppdateringar under 
Sex års tid hade detta mailbrev inte fått möjlighet att spridas till hemsidebesökare.

Det började 19 september med ’Offside’ 1997. Som nybliven ordförande i Järnbrott behövde jag lära mig
Klubben samt att förmedla dessa kunskaper genast till medlemmar och anhöriga. 
I början kopierades den färdiga ’Offside’ på gula papper och delades ut lagvis. 

I början skrev undertecknad all text själv. På ’journalistiskt’ sätt besöktes evenemang eller ringdes till
Ledare för att sedan väldigt kortfattat nedskrivas i veckans ’mail’.

Efterhand började ledarna själva bidraga med material. 

Den mest trogna skribenten är ledaren Mats Olander som skrivit om sina 84:or under alla år och fortsatte
även när de spelade i J B Hockey 2001-2002.
Mats O skrev även när han hade tillfälle för 87:orna i J B Hockey 2001-2002.

Nedan följer ytterligare viktiga skribenter som beskrivet skeende i och runt Järnbrott Penguins.
Joachim Holst om 89:orna och om allt som hör med hockeyutbildning / tankar mm
Mats Lakander om 89:orna
Svessa om 88:orna
Roy Liljesson om 86:orna i J B Hockey 2001-2002 samt Hisingens 88:or 
Rolf Hedendahl, Ola Simonsson och Tommy Nilsson om 90:orna
Conny Karlsson och Anders Berndtsson om 91:orna
Mats Thölin om 92:orna
Mats Jönsson om 93:orna
Kent Berntsson om Tre Kronors Team 17s Canadaturnering samt 88:ornas Chicagoresa
Rune Bäckman om Alingsås och Västgötahockey
Mats Lundberg om Bäckens A-lag säsongen 2000-2001
Lennart Börjesson om GIK 
Claes Hellström om Kings och Salavat
Ingemar Taube om VF samt 1:e korrekturläsare
Med flera…

Jennifer Christensson (arbetskamrat,  född i England) översatte varje News under två år till engelska,
Offside English News och Penguin English News.

Många reportage har hämtats från Svenska Ishockeyförbundets hemsida som t ex Ledaren och
Utvecklingsavdelningens månadsbrev.
Västgötahockeys utmärkta månadsmail har också bidragit med artiklar.
Med tillstånd av Tommy Carlsson (TC) har flera matchrapporter från Slottskogens Red Machine
www.geocities.com/slottsskogen i Div 4 klippts in i News. 
Kanslisten Percy Pihl har med godkännande bidragit med utkast från Kansliztens Cosy Corner. (Hisingen
Hockeys Månadstidning)  

Alla 204 Penguins News finns idag samlade på en CD för framtida studier. 

På hemsidan finns 113 Tidigare News upplagda från och med Penguins News Juni 2000 No 1 (nr 91). 

Finish

SLUTAR
Från och med detta News nummer slutar undertecknad sin aktiva ledarbana i Järnbrott efter 6 års
verksamhet. Två år som ordförande, två år som sk Sportchef samt ett år som ledamot och nu sista året
som suppleant till styrelsen.

2003-05-02
Håkan Gustafsson

http://www.jarnbrott.com/
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