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Kort News
Anny Källum! (se Press Extra LANDSLAGSLÄGER)

Tillbaka till rötterna! (se Radiotorget jubilerar FEST)

Språkförbistring! (se Toothcard STRAX)

Sura äpplet! (se Inline Hockey OMGÅNG 2)
Ring Susanne! (se Inline Hockey SPELA INLINE)

Anders Klingberg var där! (se Hockey Convention RAPPORT)

Joachim Holst var där! (se Stockholm Hockey  RAPPORT)

Har det hänt nått! (se Tio år sedan  ALU-UTBILDNING)

Sammanfattning av säsongen! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 RINKEN)
412 matcher! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 SPELADE MATCHER)
Kings meste motståndare! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 KLUBBFÖRDELNING)
Halland ökar med 31 matcher! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 DISTRIKTFÖRDELNING)
Svårt motstånd denna säsong! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 SEX ÅRS STATISTIK)
23 resor utanför stan! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 RESOR)
Höjdpunkter! (se Järnbrott Penguins 2002-2003 SEGRARNA)

I stora drag! (se Järnbrott Penguins 1997-2003 UTVECKLING)

Till Er som bidragit! (se Thank You MATS)

Drar sig tillbaka! (se Finish SLUTAR)

 ‘Tack ALLA läsare för att Ni hängt med Penguins News genom åren!’         
 
Press Extra

LANDSLAGSLÄGER
Anny Källum, Järnbrott, blev uppringd av landslagstränare Peter Elander på valborgskvällen. 
Anny blev kallad till Damlandslagslägret i Landskrona torsdag 1 maj tom söndag 4 maj. 
Det var tur att Slottskogsvallen var öppen 1 maj så hon kom åt sin utrustning. 
Lägret i Landskrona är ett led i Sveriges Olympiska Kommittés satsning på Olympiska Spelen i Turin
2006.

Anny och 33 andra spelare från hela Sverige samlades i Landskrona 1 maj kl 16.00. Efter inkvartering i
Lägergården var det sedan  en internmatch på kvällen. 
I programmet kan man läsa att de ska ha: tester, isträningar, hoppskola, lyftteknik, ’skills on ice’ ,
internmatcher samt mycken mat. Det behövs nog säkert. 
News gratulerar Anny till denna fina uttagning. (som förste Järnbrottare på landslagsläger) Lycka till!   

Radiotorget Jubilerar

FEST



I två dagar blir det på Radiotorget fredag 16 maj 11.00-18.00 och  lördagen 17 maj 10.00-16.00.
Radiotorget fyller 50 år. 
Järnbrotts HK har sina rötter runt torget. Det hela började som ett kvartersgäng från Järnbrottsskolan
samt kvarteren kring Radio-och Flatåstorgen. 
1969 bildades Järnbrotts HK.
Klubben kommer att aktivt deltaga under jubileumsdagarna på uppdrag av Murbeck Cykel och Sport.

Vi ska sälja grillad korv med bröd och kaffe. Vi ska ha skott-mätningsmaskinen och eventuellt lotterier.
Vi ska givetvis också se till att göra reklam för klubben och presentera vår verksamhet.

Arbetet skall delas upp på lagen med 5 personer i 2 timmarsintervall. Separat information till lagledarna. 

Toothcard

STRAX
Innan avresan till Chicago för 88:orna hade resarrangören ett samtal med Järnbrott om utrustningen
som behövdes för hockeyspelet och resan. För att få komma över behövde alla ha med sig sitt Toothcard =
tandkort! Detta hade vi aldrig tidigare hört men efter 11 september så………..
Alla uppmanades att genast kontakta sin tandläkare och få en kopia av sitt tandkort!
Detta lät ändå egendomligt så dagen efteråt kontaktades både Folksam försäkring och Svenska
Ishockeyförbundet. Alla var lika frågande.

Hade vår man hört rätt? Det skulle naturligtvis vara ToothGard = tandskyddet!
Numera har många medlemmar sina aktuella tandkort hemma efter stora ansträngningar!

Inline Hockey

OMGÅNG TVÅ
Söndagen 27 april spelades andra omgången av Sommarserien 2003 i Landvetter ishall.
Salavat spelade två matcher = två knappa förluster.

Duffy – Salavat  4-3
Mål: Sebastian Salomonsson, Jonas Hellström och  Sven-Ivar Karlsson.

Salavat – Aspen 5-7
Mål: Tobias Areflo 2 mål, Sebastian Salomonsson, Jonas Hellström och  Sven-Ivar Karlsson.

Följ fortsättningen av serien på www.ihl.org . Här kan man följa matcherna i detalj då matchprotokollen
Ligger på nätet!

SPELA INLINE
Vill du spela inlinehockey i sommar??? Vi tränar i Landvetter Ishall månd. 17:30-19:00 Tord 16:00-18:00
Ser gärna att tjejer börjar med. Intresserad?? kom till hallen eller ring mig (Susanne Bäck) 031-919860
0708-949187. Vi håller på till Augusti!

Hockey Convention 2003

RAPPORT

En rapport från ”Hockey Convention 2003” på Bosön av Anders Klingberg, Tränare Lerums BK Team
89   0702-53 59 77:
     
’Konventet pågick från lunch fre 4 april – t o m lunch sön 6 april och delades in i 3 olika teman;
”Ungdomshockey”, ”Spelfilosofier” samt ”Coaching och ledarskap”. Man följde sedan en av dessa 3
temagrupper hela tiden. Mitt val var ungdomshockeyn och nedanstående berör alltså just
ungdomshockey. Konventet var upplagt med föredragshållare som höll föredrag på 75 minuter inkluderat
frågor och diskussioner.

http://www.ihl.org/


Fredag 4 april:

”Talangstudie” med Stefan Ladhe (Sweden Hockey Institute).

Med statistik visade Stefan hur många av dagens NHL-proffs, elitseriespelare och A-landslagsmän som
började sina landslagskarriärer som U16, J17, J18, J19 och J20 (varje åldersgrupp har sitt eget landslag).
Studien påvisade i generella drag att forwards som debuterade tidigt i ungdoms- & juniorlandslagen i
högra grad än backar och målvakter hängde med hela vägen till toppen som seniorer. En slutsats kan
vara att backar och målvakter i högre grad än forwards mognar senare – behöver längre utbildning.
Studien påvisade också att det finns många riktiga toppnamn som debuterade i något av juniorlandslagen
relativt sent. Niklas Lidström, Mikael Tellqvist, Thomas Holmström, m fl debuterade i J18. Tommy Salo,
Thomas Rodin, Jonas Jonsson. Pebben Axelsson, m fl som J19. Mattias Norström, Daniel Alfredsson,
Jörgen Jönsson, Fredrik Modin, m fl som J20. Stefan Liv, Johan Hedberg, Niklas Wallin, Magnus
Arvedsson, Pelle Prestberg, Mika Hannula, m fl debuterade först i Tre Kronor. Kort sagt – det är ingen
katastrof att inte bli uttagen i distriktslag eller i de yngre landslagen.

”U16-landslaget” (87:or) med förbundskapten Magnus Hävelid.

Magnus berättade om samarbete med klubbar, distrikt och regioner för uttagningar. Därefter om hur
trupperna tränas i teknik, taktik, fys och sociala/mentala biten.

Väldigt intressant – Magnus är förmodligen, trots sin relativt unga ålder, en av de som sitter inne med
mest kunskap i ämnet hockey. Han skall nu bara övertyga alla oss ”gamla gubbar” i praktiken också!
Lycka till Magnus – en kanonkille!

”Spelarutbildning” med Mikael ”Tisse” Tisell. Det finns snart inget distrikt och ingen nivå där ”Tisse”
inte verkat (tränar Halmstad Hammers A-lag kommande säsong – samt ”fuskar” lite i mån av tid i
ungdomsverksamheten i Tyringe).

Tisse var väldigt underhållande och rak – han stack ut hakan i kontroversiellt ämne.
Grundförutsättningen för optimal spelarutbildning är, enligt Tisse, att man tränar och spelar mycket och
på sin egen nivå. Lika barn leka bäst oavsett när du är född – vilket idag är en självklarhet i skolan men
inom ishockeyn något fult (det som inlindat i en hel del bomull kallas nivåanpassning i hockeyn). Alla
skall dock spela lika mycket men ges samma sportsliga förutsättningar. Tuffare träning i tidigare åldrar.
Han tog också upp ”myten” om att det är bra att hålla på med så många idrotter så länge som möjligt –
och alla exempel på dessa som var bra i fler idrotter upp till 16-17 årsåldern, men också de som valde
idrott mycket mycket tidigare – och verkligen tränade sin idrott året om. Sanningen ligger väl någonstans
mitt emellan tror jag själv, och det beror nog mycket på vilken typ av ort man verkar på – det ena
utesluter inte det andra, men vi lever i 2003 som inte har samma förutsättningar som 1980-talet då t e x
Foppa, Sudden och Näslund gjorde sina ungdomsår. 

Kontentan av hela resonemanget var att vi är alldeles för dåliga på att stimulera bägge ändar på
spelartruppen.

Tisse var oerhört uppskattad – och det var många som tyckte att ”äntligen någon som talade klartext”.

Det klagas på att vi har för dåliga juniorer och att vi internationellt har tappat. Vi kanske har de juniorer
vi förtjänar? Felet kanske ligger i ungdomshockeyn?

Efter detta var det middag – och transport till Hovet och Kvalseriematchen Hammarby-Linköping. En
annan hade ju dagen innan sett 2:a finalmatchen i Scandinavium mellan Frölunda och FBK, och jag
upplevde att det var en oerhörd skillnad i tempo, frekvens och teknik mellan de bägge matcherna.

Lördag 5 april:

08.00 startades det med ”Behöver svensk hockey utvecklas?” med Sture Nääslund (Vancouver-Markus
pappa).

Föreläsningen handlade väldigt mycket om likriktning – och uppmuntrade till att få utvecklas i det man
är bra på, inte bromsas. Att utveckling förutsätter förändring, men att förändring inte med automatik



innebär utveckling. Att omvandla individens potential till prestation med andlig stimulans. Visst säger
nog många – Näslunds med sin kristna grundsyn – men när vi hockeyledare-/tränare satt på kvällen och
sammanfattade så var alla överens om att Sture gjorde ett djupt intryck. Man fick helt enkelt tänka till
och fundera – det handlade väldigt mycket om grundläggande värderingar och självklarheter; något som
vi ofta glömmer på vägen.

Under resans gång fick Sture också frågor om Markus, Foppa och de andra – det var härligt att höra hur
dessa killar sporrade varandra i olika typer av spontan träning.

”Barn -& ungdomsträning” med Mats ”Emma” Emanuelsson (Sweden Hockey Institute – och ”pappa”
till det mesta inom svensk ungdomshockey).

Hua ja – Emma tog upp den verklighet som jag tror att de allra flesta föreningar verkar i. Där vi har
svårt att från ca 15-16 årsåldern erbjuda de som verkligen vill satsa en bra verksamhet, samtidigt som vi
heller inte kan erbjuda de som bara spelar för att det är roligt något vettigt. Kvar blir de som gillar att
träna och spela 4-6 ggr/vecka, när den krassa verkligheten är träning och spel från juniorålder ca 12
ggr/vecka med hockeyanpassad skolgång för att lyckas fullt ut. Hur många klubbar kan erbjuda detta? 

Vidare tog Emma upp vikten av den mentala/sociala biten- ”till syvende och sidst” den viktigaste
egenskapen för att lyckas; d v s inställning, glöd, självförtroende, etc.

Emma pratade också om vad som bör tränas i vilka åldrar med hänvisning till hjärnhalvornas utveckling,
samt träningsmetodik.

Emma var – som vanligt – en mycket uppskattad föreläsare.

”Målvaktsspel” med Thomas Magnusson (Sweden Hockey Institute). Det inte Thomas vet om
målvaktsspel vet förmodligen ingen annan heller (skulle möjligen då vara hans kollega Stefan Ladhe).
Han pratade om täckning, förflyttning samt reaktion-aktion. Thomas, om någon, skulle vara en oerhörd
hjälp för utespelare i ämnet ”att göra mål” – han borde ju veta målvakternas svagheter. Faktum är att
just det senare är vad Thomas också kommer att jobba en del med!

Efter lunch pratade beteendevetaren Ola Berggren om ”vilka lyckas som hockeyspelare?”. Föreläsningen
grundade sig på en stor enkät där 230 spelare i allt från NHL till div 3 svarat på frågor. T e x andra
idrotter som de sysslat med, hur mycket de såg på hockey som unga, när de började träna hockey på
heltid, hur ofta de tränade organiserat resp spontant som unga, vid vilken ålder de bestämde sig för att
satsa på hockey, och en väldig massa ytterligare frågor. Väldigt intressant. Ola hade själv inga svar på
”varför det är så”, utan överlät svaren till oss övriga. Det blev en hel del intressanta diskussioner.

Därefter såg vi 3:e finalmatchen FBK-Frölunda på storbildsskärm. Sedan var det middag med
efterföljande paneldebatt (med bl a Tommy Boustedt) på finalmatchen.

Söndag 6 april:

08.00 började vi med ”Frölundamodellen” med Håkan Ivarsson. Aldrig har väl ett ämne varit mer
vältajmat! Håkan berättade hur ungdoms-, junior- och seniorverksamheten bedrivs i Frölunda. Eftersom
de flesta känner till den så går jag inte in på den här. Sammanfattat så var Håkan definitivt mycket
uppskattad som föreläsare – och det var med stort intresse åhörarna lyssnade och tog till sig. Det var nog
den föreläsning som det pratades mest om efteråt.

Tomas Storm pratade sedan om ”skridsko- & klubbteknik”. Det blev mycket detaljer. Jag själv, som är
lite av tekniktränare, tyckte det var helt suveränt!!! Men det var nog en hel del som inte förstod så
mycket…

Sista föreläsningen innan lunch och hemresa hölls av Björn Pettersson i ämnet ”framgångsrikt
ledarskap”. Björn har med mycket stor framgång och, enligt många, okonventionella metoder tränat
AIK´s 86-lag från 6-16 år. Björn har låtit killarna ”leka” sig fram till hockeyspelare. Självklart har han
tränat teknik, men leken och spelet har hela tiden funnits med. Med 30 killar har han gjort 2 jämnstarka
lag, med nivåanpassning inom respektive lag och på träning. Första gången han gjorde ett rent första-lag



var i finalspelet i U16-SM. AIK vann överlägset! En mycket intressant redogörelse som manar till en hel
del eftertanke.

Sammanfattningsvis så har konventet varit väldigt intressant. Dels själva föreläsningarna – och dels
snacket som blir före, mellan och efter. Ett genomgående budskap har varit nivåanpassning och att
stimulera alla på den nivå där de befinner sig.

Är det någon som vill veta mer? Hör gärna av er!  

Stockholm Hockey

Stockholm International Youth Trophy 2003
Två lag från Göteborg deltog i den första upplagan av nämnda turnering, som arrangerades av
Hammarby Hockey. Enligt uppgift var det en turnering för U14-spelare och skulle hålla hög klass. Vi var
garanterade tuffa matcher och högt tempo.....och det fick vi med råge! Men först inleddes turneringen
med en invigning i samma hall som Nobelfestligheterna avhålls varje år. Detta var faktiskt den yngsta
grupp som någonsin blivit inbjudna dit!

Men först, laget Team West bestod av spelare från Frölunda (Sebastian, Patrik, Wictor, Calle, Simon),
Hisingen (Danilo), Järnbrott (Fabbe, Victor, Christoffer E, Christoffer B, Micke), Kungälv (Axel) och
Lerum (Pontus, Calle, Jocke, Victor, Sebbe). Med andra ord var fem Göteborgsklubbar representerade i
detta lag, Team Wests motto under turneringen var ”Friendship – Sportmanship – Teamwork”. Vi hade
innan turneringen haft ett antal träningspass ihop. Det andra Göteborgslaget var en kombination av
spelare från Hovås och Mölndal.

Nedan följer kommentarer från de matcher jag bevittnade och därefter ett slutkonstaterande:

Pitea IF               - Hovas/Mölndal                           0 - 3
Lions Zurich      - Team West                                  6 - 0

Första matchen mot det Schweiziska laget som kom 3’a i årets upplaga av Scandic Cup, de visade tidigt
att de är ett bra lag, med individuellt skickliga spelare. Matchen i sig var väldigt fysisk och tydliga tecken
syntes på att storlek spelar roll, i alla fall viktmässigt. Resultatet lite i överkant, men rättvis seger för
alplandet. 

CSKA Moscow - Hovas/Mölndal                           3 - 3
VNH Pulkovo    - Team West                                1 - 10

Dags att möta ett ryskt lag, som faktiskt var än mindre småväxta än vad vi var. Skönt att få avsluta den
första dagen med en vinst i en oerhört ful match. Egentligen otroligt att ingen blev skadad av besvikna
ryska spelare.

Hovas/Mölndal - Hammarby IF                               1 -  2
Team West         - Djurgardens IF                            3 -  5

Denna match leder vi med 3-2 och har dem på halstret, men när Stockholmarna ökar trycket de sista
minuterna lyckas de vända matchen med hjälp av sin tyngd.

North Stars         - Hovas/Mölndal                           1 -  13
East Coast Sel.   - Team West                                   10 - 0

Vad skall man säga, detta lag har ett lika stort upptagningsområde som hela Sverige i antal spelare. Men
man behöver inte gå ut och spela av en match. Med liten annan inställning hade laget lyckats göra något
mål och stått upp mer i banan. Bara att ta med sig för framtiden. Innan de åkte hem till USA och Canada
skulle de få möta Hammarbys J18, för att få lite motstånd.....!

Hovas/Mölndal - TPS Devils                                   4 -  4
Team West         - HV71                                           1 -  4



Denna match vi tvungna att vinna för att gå vidare till slutspel, orken tryter tyvärr i dagens tredje match
(2x20min), Vi startar bra men genomgående har vi viktproblem och saknar kraft och styrka att stå upp
en hel match.

Hovas/Mölndal - HC Caen                                       5 -  1
Team West         - Huddinge IK                                1 -  5

Huddinge hade tidigare i veckan kommit hem från USA och en turnering, där de presterat bra, till denna
match hade de sovit av sig jetlagget och körde över oss. Trots det gick inte Huddinge vidare, men visade
att de borde varit tvåa eller trea i denna tuffa grupp.

Hovas/Mölndal - Lions Zurich                                5 -  6                     Kvartsfinal
Team West       - HC Caen                                       3 -  4                     Match om 11’e plats

Leder med 3-2 bara några minuter kvar och spelar bra, men de sista minuterna ramlar spelet ihop och
fransmännen lyckas vända matchen. Dock tar vi över taktpinnen och pressar stenhårt den sista minuten
utan att lyckas få till en kvittering.

Hovas/Mölndal - HV 71                                            4 -  1                     Delad 5’e-7’e plats
Lions Zurich      - Djurgårdens IF                           5 -  1                    Match om 3’e
Hammarby IF     - East Cost Selects                       1 -  6                     Final

Tre av de fyra bäst placerade lagen spelade i vårt gruppspel.

Summering, med denna turnering i baktanke men även hela ungdomshockeyn i stort: Det man på rak
arm kan säga är att vi spelar alldeles för mesig hockey i Göteborg, man har för mycket tid på sig att
behandla pucken. Den hockey som måste spelas när man blir äldre måste prioriteras tidigt. Man blir inte
bra juniorspelare om man saknar bra träning och matcher som pojklagsspelare. Man måste börja så
tidigt som möjligt att sikta in sig på rätt saker.

Vi har mycket att lära oss av andra distrikt och länder, prioritera rätt saker – fart, kraft, snabbhet i tanke
och handling. Träning av snabbhet får man bara om man har ett stressande moment........fysisk kontakt =
tacklingar!

Svenska Ishockeyförbundet skall inför tackling från U13, på försök i några disktrikt, här måste vi i
Göteborg vara med och vara en av dem....eller så ser vi till att alla distrikt får samma förutsättningar.

Inställning, den skiljer sig oerhört mellan spelare och lag. En del lag i turneringen och även i andra
turneringar är fokuserade på sin uppgift, de vet vad som krävs för att bli hockeyspelare och vad som
förväntas av dem. Detta har de med sig hemifrån, deras föräldrar ställer krav på dem, klubben ställer
krav, laget ställer krav, lagkamraterna ställer krav, de själva ställer krav på sig och andra. Med andra
ord det är bara att leverera eller lägga av. Man kan givetvis fråga sig vad det är för krav som ställs, vilket
jag vill sammanfatta i en mening ”Man skall bruka allvar och vara seriös”. Det går inte att prestera om
man vräker i sig godis och slarvar med maten. Skiter i att värma upp, flamsar i omklädningsrummet osv.
Är vissa spelare smartare än andra, som har förstått detta? Nej, knappast bara det faktum att nivån på
hockeyn skiljer sig åt från distrikt till distrikt, från land till land. 

Kanske läge skärpa kraven inom Göteborgs distrikt, inom egna klubben och vid frukostbordet. Skall man
bli hockeyspelare, så måste man vara beredd på att ge järnet inom alla områden.

Positivt....mycket inom laget, spelarna har fått många nya vänner, många goda skratt och minnen för
livet. Förhoppningsvis var denna turnering nyckeln till att förstå vad som krävs att nå ända upp till den
målsättning de flesta har med sitt hockeyspelande!

/Joachim             Team West  ”Friendship – Sportmanship – Teamwork”

Tio år sedan

ALU-UTBILDNING



Vi (Magnus Andersson (TV-puck 88), Kent Andersson (då i Partille), Olle Holmberg (tidigare VFHC's
72'or), Jörgen Backström (GIK/Lerum mfl som spelare) och undertecknad Joachim Holst (F.T.A. - nästa
säsong) gick en ALU-utbildning i Göteborgs Ishockeyförbund 's regi. Leif Nilsson var initiativtagare, till
kursen. Henry Prosêk och Per-Magnus Larsson var handledare under utbildningen som pågick från
september 93 till mars 94. 
Nedanstående arbete skrevs under denna tid.
Det intressant är att samma spörsmål ställdes för 10 år sedan............. och att vi kanske är en bit på väg
mot det som denna grupp visionerade om! En del saker har faktiskt startats, men inte fullföljts!
/Joachim
 
’MÅLSÄTTNING INOM DISTRIKTET
 
Målsättningen inom distriktet måste vara att man genom en Större bredd skapar en Större topp och att
man försöker minska utslagningen i alltför tidig ålder. Genom att försöka få fler spelare att stanna i sina
moderklubbar så länge som möjligt för att få jämnare serier med fler lag i seriesystemet. Rekryteringen,
en förutsättning för klubbarnas framtid, inom distriktet måste förbättras om vi skall kunna hävda oss
mot andra distrikt.
 
Större bredd  -  Större topp.
Inledningsvis kan man väl säga att det är inte säkert att toppen blir större för att man har en stor bredd.
Anledningen till detta påstående är att det avgörande är hur man behandlar och utvecklar individen. 
 
Vi i Alu-gruppen anser att vi genom våra långa diskussioner och grundliga utfrågningar av olika
tränare/ledare kommit fram till att det sociala tänkandet och arbetet med barnen/ishockey-skolan ger
bredd genom att ägna mer tid åt lek och trivsam samvaro.
 
Ledaren på de lägsta åldrarna måste ha en gedigen utbildning, en bra grund att stå på. Det är dessutom
viktigt att han hela tiden vidareutbildar sig inom olika områden, som har med ishockey att göra.
 
Han skall inte heller bara tänker på ishockey utan variera träningarna med lek och spel hela tiden.
 
Att minska utslagningen.
Vill man skapa en stor tung grupp då gäller det att skapa glädje och trivsel i gruppen och då brukar det
heller inte bli någon mobbing eller inget som man har med sig från början. Det vet ju alla som håller på
med ishockey att dom flesta grabbarna försvinner i junioråldern på grund av olika orsaker. De flesta med
anledning av skolarbete som intensifieras eller någon liten vacker dam som dyker upp, men ibland kan
det också bero på att tränaren inte visar något engagemang för grabben ifråga. 
 
Tränarens roll är oerhört viktig, han skall t ex ingripa aktivt om en av grabbarna helt plötsligt inte
kommer till  träningarna. 
 
Vi menar att en kille som kanske har spelat ishockey i sju - åtta år och helt plötsligt bara försvinner då
ligger det faktiskt något väldigt allvarligt bakom.
 
Tränarens engagemang är då väldigt viktigt, varför han bör söka upp killen och försöka  få honom att
återvända därför att han bryter ett socialt mönster helt plötsligt och då måste ledaren ta ett större ansvar
för individen.

För att få jämnare serier.
Det är väldigt viktigt att ha jämna och intressanta serier för att fängsla grabbarna.
 
Då tycker vi, att man först och främst måste stoppa alla okontrollerade övergångar, därför att det är ju
grundförutsättningen för storleken på grupperna. 
 
Det viktiga tycker vi är, att man skapar hårdare och mera svårforcerade regler för grabbarna och
föräldrarna
 
Man måste också försöka fostra in större klubbkänsla hos unga grabbar, för det är det som är
grundförutsättningen.
 



Rekrytering
Rekryteringen är ju också ett problem som uppstått, men där anser gruppen att man kan utöka
kontakterna med förskolan och grundskolan.
 
Man kan t ex anordna idrottsdagar i samarbete med skolans idrottslärare. Där man som klubb ställer
upp med material och ledare.
 
Vidare kan man genom att profilera sig i närområdet få till sig en hel del nytt folk.

UTBILDNING INOM DISTRIKTET 
"ÅLDERSANPASSAD TRÄNARUTBILDNING"
 
Inledning
Vad som saknas idag är en vidareutbildning och även en dialog mellan tränarna. Genom att skapa en
åldersanpassad tränarutbildning får man möjlighet att samla alla tränarna , för respektive åldersgrupp,
på en och samma plats.
 
Målet
Att skapa ett komplement till nuvarande tränarutbildning: 
En gemensam linje för tränare/ledare, i respektive åldersgrupp, i distriktet.
 
Inriktning
Skapa Göteborgsmodellen för träning och spel, för att öka kvalitén hos tränare/ledare och dessutom få
fram gemensamma mål och delmål.
Man kan t ex använda dessa tillfällen för att utbyta erfarenheter och få igång en dialog mellan tränarna.
 
Utformning
GIF utser en huvudtränare, som ansvarar för utbildning och uppföljning i varje åldersgrupp.
Huvudtränaren ser till att tränarna utbildas, så att nivån på träningarna i de respektive lagen ligger rätt
och att vi arbetar mot samma mål.
 
Lämpligtvis skall denna huvudtränare följa tränarna och spelarna från t ex C1 och med TV-pucken som
ett av delmålen. Han bör ju vara den mest lämplige att ha hand om kommande distriktlag, med tanke på
att han då har haft insikt och möjlighet att följa och verka i den åldersgruppen under en längre tid.
 
Genomförande
1. Huvudtränaren sammankallar alla tränare i början av säsongen för genomgång och detaljplanering.
 
2. Halvtidsuppföljning i dec/jan för att stämma av och höra efter hur det har gått. Och om det har
uppkommit något under säsongen så kan det  tas upp på rätt nivå "tränare emellan".
 
3. Säsongsuppföljning. Efter säsongen samlas alla tränarna och summerar säsongen. Man får chans att gå
igenom vad som hänt, om man har nått dit man strävade eller om man har missat målet.
 
Varje sammankomst kan genomföras på en spelfri heldag och skall planeras i början av säsongen av
förbundet. Anledningen är att då kan alla medverka.
 
Effekter:
Förhoppningsvis leder detta till att ishockeyn inom Göteborg utvecklas och att distriktlagen blir mer
konkurrenskraftiga gentemot andra distrikt. Dessutom leder det till att vi får bättre kontroll på spelarna i
distriktet inom respektive åldersgrupp och att vi inte behöver sammankalla mer än kanske ett 30-tal
spelare när vi skall ta ut och testa dem inför Sverige-pucken och TV-pucken.
 
Ekonomiska faktorer:
En satsning av denna typ kostar givetvis pengar. Frågan man då ställer sig är, var skall man ta pengarna
ifrån? Förslagsvis tas de ifrån de extra bidrag GIF får från Svenska Ishockey Förbundet. 
 
Dessa pengar är till för ungdomsishockeyn inom distriktet och har delats ut till klubbarna, baserat på
antalet B-licenser. Om man istället väljer att använda dessa till att finasiera ett sådant här projekt får vi
en fin chans att höja kvalitén på ledarna, vilket i sin tur höjer kvalitén på spelarna i distriktet.



 
Sammanfattning:
Vid ett genomförande av denna "Göteborgs-modell" får man fram en förståelse och en dialog på rätt
nivå, mellan tränare. Om det uppkommer meningsskiljaktigheter eller dylikt, kan man lösa det direkt och
når ett naturligare samarbete inom distriktet.
 
CHEFSUNGDOMSTRÄNAR-UTBILDNING (F.T.A)
Efter en artikel i tidningen HOCKEY om att klubbarna bör utse en chefsungdomstränare, som har
ansvaret för att klubbarnas målsättning följs. Göteborgs Ishockey Förbund kom med ett förslag om detta,
men tyvärr presenterades inget förslag för hur man t ex skall arbeta som chefsungdomstränare.
 
Förslag
Ett förslag är att man genomför en utbildning för de chefstränare (F.T.A), som klubbarna utser. 
 
Detta skall vara obligatoriskt för alla föreningar i distriktet.
 
På denna utbildningen skall man gå igenom förbundets målsättning och även rekommendera hur de skall
arbeta i klubbarna: hur man ser att det tränas rätt och att spelarna i de respektive lagen uttnyttjas på rätt
sätt.
 
Genom detta ökar möjligheterna att vi alla strävar mot samma mål.
 

ETT AKTIVARE FÖRBUND
 
Vad alla distrikt behöver är ett aktivt förbund. Där det jobbas för att ishockeyn inom distriktet utvecklas.
Dessutom måste förbundet försöka utveckla steg-utbildningarna, eftersom dess nuvarande form är
förlegad. Det skulle inte heller skada med nya kursledare eller gästföreläsare från andra distrikt.
 
Vad är ett aktivt förbund?
 
Ett aktivt förbund:
-     lyssnar på omgivningen, tränare, ledare och spelare.
-     försöker utveckla distriktets organisation.
-     "Tar in nya krafter med nya idéer." 
-     profilerar sig inom distriktet gentemot klubbarna.
-     informerar på rätt ställen, tränarutbildning etc, och inte i brevlådan på kansliet.
-     försöker ta åt sig impulser.
-     ser hur andra distrikt arbetar. Hur de gör för att lyckas.
 
Järnbrott Penguins 2002-2003

RINKEN 
Inför den nu avslutade säsongen kom Järnbrott och Bäcken överens om att gå skilda vägar. 
Samarbetsprojektet JB Hockey lades på is. 
Det innebar att hela Järnbrotts verksamhet under säsongen kom att vara inne i Rinken.

Klubbens säsongsupptakt ’Järnbrottsdagen’ arrangerades lördagen 6 september med blandat lag spel 
Samt med en match mellan Järnbrotts riktigt gamla spelare och inte så gamla medlemmar.
Under hösten 2002 övertog Järnbrott gamla Curlinglokalen i Rinken. En namntävling om lokalen
utlystes och segrande namnet blev ’Pingvinhyllan’.
Hela klubben deltog i arrangemanget av Scandic Hotel Cup i Rinken 2-5 januari.

Klubbens äldsta lag (88:orna) satsade på U16Elit kvalserien. Men hoppet släcktes direkt av slutsegraren
Kållered i första matchen (0-6). 
Det blev sedan att ändra målsättningen för säsongen. Nu gällde fokusering på U15 Västergötland. 
Det gick bra, det blev både Grundserieseger samt överlägsen Slutspelsseger i U15 A.
Som avslutning på året genomförde grupp 88 som första lag i Järnbrotts 34 åriga historia en resa till 
Chicago och amerikanska kontinenten.



Grupp 89 började säsongens Cupspel redan i slutet av augusti i Köpenhavn. Sedan följde ytterligare 
5 cuper med resor, en egen arrangerad nattcup Lucia-cupen, en cup i Lerum samt säsongens höjdpunkt
Scandic Hotel Cup med många jämna matcher. 
Laget vann Göteborgs Ishockeyförbunds vårserie för U14.

Grupp 90 kom igång regält lördagen 21 september med två cuper samma dag, både i Alingsås och i
Kungsbacka. Därefter bar det iväg till Örebro för Länscupen för U13. Här deltar 24 lag från hela landet.
I december började förberedelserna för årets GP-puckspel. Gruppen skulle delas i två lag. 
Det främsta laget vann U13 gruppspelet i Tuve väldigt överlägset. Nu väntade Mölndal i kvartsfinal i
Uddevallas ishall. Det blev vinst med 3-2. Direkt därefter väntade HK Kings som denna gången blev för
Svåra med 1-3.  (GP-pucksvinnare i U13 blev sedan HK Kings) 
Gruppen arrangerade en Järnbrotts Cup för U13 söndagen 23 mars. 
Laget tog 4:e plats i Göteborgs Ishockeyförbunds vårserie för U13.

Grupp 91 gjorde 2 Cupresor till Malmö och Nyköping. Det blev mycket smisk i matcherna.
En väldigt god insats gjorde laget i GP-pucken för U12 i Falköping. 4 bra matcher och en sämre blev facit.

Grupp 92 kom igång väldigt sent med isträningen i höstas. Detta led gruppen av fram till mitten av mars
då det vände sista helgen med sex vinster i två Cuper i Askim och Oasen 15-16 mars.

Grupp 93 började säsongen bra med Cupspel i Trollhättan men efter nyår har det varit mycket att bita i 
Sura äpplet under U10 poolspelet. 
Grupp 93 var delarrangör av GP-pucken för U10 söndagen 23 februari.

Grupp 94 åkte till Lidköping lördag 8 mars för spel på bandybana och ishall. 4 vinster på 5 matcher.
Säsongens sista cup gick i Sannarpshallen söndagen 30 mars. Ett mål skilde laget från finalspel.

Grupp Tjejer testade fredagen 16 augusti isträning i Askim. 12 hörsammade kallelsen. Ordinarie starten
Blev tisdagen 10 september. 
’Jag har haft min första hockeyträning och jag tyckte att det var jättekul! Jag ser fram emot nästa
träning!’ sa Linnea.
Nya Tjejer har kommit till under hela säsongen.
Järnbrotts första tjejmatch gick i Skara lördagen 27 oktober mot Skara i Region Syd Dam A.
11 flickor deltog i första matchen. Resultat blev 0-20.
Därefter har det följt ytterligare 17 matcher. 38 olika spelare har spelat matcherna.
Säsongen avslutades med en Mini Cup på Rinken med starka Munkedal (en 4-3 vinst för JHK) och 
Västergötlands Distriktslag (2-2). 

Hockeyskolan kom igång sent i oktober på söndagar 10.15-11.15. Sedan var det träning varje vecka tom
Avslutningen 25 mars. På avslutningen delades ut 27 diplom till de närvarande därav 3 tjejer.

Järnbrott och Idrott och föreningsavdelningen genomförde ett Öppet Hus för Tjejer söndagen 9 mars. Det
kom 26 flickor och provade på.

Söndagen 6 april samlade undertecknad det gamla 85:-laget (med tre från årets J18 svenska mästare från
Frölunda) för spel mot 88:orna inför deras Chicagotripp. 

’JÄRNBROTTS RINKEN’ eller Slottskogsrinken har även använts av stans elitklubb. 
Onsdagen 26 mars var det J18SM Final V Frölunda HC mot MODO 2-3. Grupp 88 hade Cafét öppet.
V Frölunda HC A-lag tränade söndagen 30 mars inför SM-finalen mot Färjestad. 
Ett Regions Syds Tjejläger genomfördes med 48 tjejer lördagen 12 april.   

SPELADE MATCHER
Järnbrott har under säsongen spelat 412 matcher. Det är 18 mindre än 2001 - 2002 . 
Då spelades 430 matcher. Det är en minskning med 4% senaste säsongen. 
Årets antal matcher per grupp, ifjol och avvikelse samt anmärkning.



Grupp Årets antal matcher Fjol Avvikelse Anmärkning
J18 0 30 -30 Inget lag
U16 0 33 -33 Inget separat lag
U15 71 54  +17 U15  + U16  + U16 Elitkval + U16DM
U14 103 75  +28 U16/15 + U14 + U14/13
U13 90 86  +4 U13 + U14/13
U12 45 91  -46 U12 + U12 Halland
U11 36 40  -4 U11
U10 28 11  +17 U10 pool
U9 21 10 +11 U9 Halland, NYTT LAG!
Tjejer 18 0 +18 Region Syd Dam, NYTT LAG!

412 430 -18

Vid jämnförelse inom åldersgrupperna mellan året och fjolåret blir resultatet:

Grupp Årets antal matcher Fjol Avvikelse Anmärkning
88 71 75 -4 + Västgötaserie + 3 cuper + Chicago
89 103 86 +17 6 cuper + SCANDIC
90 90 91 -1 +  6 cuper
91 45 40 +5 + Hallandserie + 2 cuper 
92 36 11 +25 +  1 cup
93 28 10 +17 +  1 cup
94- 21 0 +21 NYTT LAG! + 2 cuper
Tjejer 18 0 +18 NYTT LAG!

412 430 -18 Summa 22 cuper

KLUBBFÖRDELNING
Nedan är årets matcher uppdelat i vilka föreningar (de 15 mest spelade motståndarlagen)
vi mött samt resultaten av utbytet mellan klubbarna. 

Vi möter mer och mer HK Kings från Kungsbacka. Resultatet visar att vi har mycket att lära av dem.
Förra säsongen hade vi mest utbyte med Kungälv, 27 matcher men i år har vi backat med 18 matcher till
endast 9 möten mellan klubbarna. 

Rögle är en intressant klubb för året som ökat från 1 till 8 matcher. Hovås ökar med 6 matcher och ligger
Nu tvåa med 25 matcher i Järnbrotts matchutbyte.

Tabellen visar Klubb + Distrikt, antal matcher, vunna, oavgjorda och förluster, gjorda mål och insläppta,
Antal poäng, ’+- match’ = jämnförelse med utbytet 2001 – 2002 samt placering i fjol.

Nr Klubb Distrikt Ant. Vun. Oav. För. + - Poäng +- match fjol
1. HK Kings Halland 36 11 5 20 100 149 27 +16 3.
2. Hovås HC Göteborg 25 6 0 19 70 117 12 +6 4.
3. Mölndal Göteborg 17 8 2 7 60 58 18 +1 9.
4. Hanhals IF Halland 15 5 1 9 34 64 11 -4 5.
5. Frölunda Göteborg 14 5 1 8 39 54 11 -2 10.
6. Göteborgs IK Göteborg 14 3 3 8 32 41 9 -9 ny
7. SH-84 Göteborg 13 9 1 3 58 46 19 +4 ny
8. Kållered Göteborg 12 8 0 4 35 23 16 -9 2.
9. Bäcken HC Göteborg 12 5 1 6 33 37 11 +5 ny
10. Hisingen Göteborg 12 4 4 4 40 36 12 -4 7.
11. Lerums BK Göteborg 11 5 1 5 39 31 11 -6 6.
12. Partille Göteborg 10 5 2 3 35 52 12 -3 11.
13. Kungälvs Göteborg 9 3 1 5 25 46 7 -18 1.
14. Rönnäng Bohuslän 9 2 1 6 27 32 5 +3 ny
15. Rögle Skåne 8 3 0 5 25 35 6 +7 ny

DISTRIKTFÖRDELNING
Nedan visar tabell på antal matcher i år och i fjol (distriktsvis) samt avvikelse under 3 år. 



’%’  anger distriktens klubbars matcher mot Järnbrott i förhållande till total antal matcher i Järnbrott 
(i år 412, i fjol 430 och i förfjol 356 matcher).

Matcher mot Göteborgs klubbar minskar stadigt varje år liksom utbytet med Västergötlands klubbar. 
På tre år har Hallands distrikts lags andel ökat med 34 matcher, från 38 till 72, nästan en fördubbling.
Skåne lag har ökat med 18 matcher, Bohuslän med 10 liksom Närke. 

Nr Distrikt 2002-
2003

2001-
2002

2000 -
2001

Procent
I år

Procent
I fjol

Procent
förfjol

Avvikelse
På 3 år

1. Göteborg 155 186 181 38% 43% 51% -13%
2. Halland 72 69 38 17% 16% 11% + 6%
3. Västergötland 55 68 59 13% 16% 17% - 4%
4. Bohuslän 31 20 21 8% 5% 6% + 2%
5. Skåne 30 18 12 7% 4% 3% + 4%
6. Småland 20 14 15 5% 3% 4% +1%
7. Närke 10 4 0 2% 1% 0 +2%
8. Stockholm 8 16 7 2% 4% 2%  lika
9. Blekinge 7 3 0 2% 1% 0 +2%
10. Södermanland 5 3 1 1% 1% 0 +2%

Övrigt 19 21 17 3% 5% 5% -2%
Därav utl.  lag 15 8 11 4% 2% 3% +1%

SEX ÅRS STATISTIK
Nedanstående tabell visar spelade matcher i Järnbrott de sex sista säsongerna. 
Sedan 1997 har antalet matcher ökat varje år tom 2002 men den senaste säsongen minskade antalet 
Matcher med 25 stycken (6%) .

Säsong Matcher Vun % Oav För % Mål Poäng +-Match
1997 - 1998 212 91 43 16 105 50 685-720 198 -
1998 - 1999  255 104 41 27 124 49 900-945 235 +43

1999 - 2000 282 121 42 27 134 47 890-984 271 +27
2000 - 2001 347 121 35 21 205 59 954-1327 263 +65
2001 - 2002 430 202 47 45 183 43 1354-1317 449 +83
2002 - 2003 412 158 38 42 212 51 1182-1460 358 -18

ÅRETS RESOR  

Följande resor utanför Göteborgs distrikt för Cuper (antal matcher inom parentes)
U15 (88) till Ljungby 6-8 september för Grafiska Cupen (5) ,  till Alingsås 22 september för en
träningscup (5) och till Kungsbacka 21-23 mars för Kings Cup (7). Som avslutning på säsongen
Reste 88:orna som första Järnbrottslag till Chicago för en veckas spel mellan 13-22 april 2003.

U14 (89) till Köpenhavn 23-25 augusti för Rödovre cup (6), till Oskarshamn 14-15 september för IBS-cup
(5), till Kumla 28-29 september för Kvantum Cup (7), till Skövde 5-6 oktober för Intersport/Mc Donalds
Cup (5) , till Malmö 1-3 november för Skånemejeri Cup 2002 (8) och till Kristianstad 22-23 mars för
Office Cup (6).

U14/13 till Fotskäl 29 mars för Fotskäl Cup (5) . 

U13 (90) till Alingsås 21 september för Alingsåscup (5), till Kungsbacka 21 september för Cup (6),
Till Örebro 4-6 oktober för Länscupen (7), till Åstorp 28 december för Cup Åstorp (3) och till Hässleholm
5 januari för Cup (5).

U12 (91) till Malmö 3-5 oktober för Cup (6) och till Nyköping 7-9 mars för Nyköpings Gästabud (6).

U11 (92) till Trollhättan 28 februari – 2 mars för Goblins Cup (5).



U10 (93) till Trollhättan 12 oktober Goblins Cup (4).

U9 (94) till Lidköping 8 mars  för Billys Cup (5) och till Halmstad 30 mars för Hammers Cup (4).

Vi har deltagit i 22 cuper med resa. Vi har spelat 115 matcher på dessa cuper .
(förra året 25 cuper med 125 matcher och förfjol 14 cuper med 73 matcher) 

SEGRARNA
U15 (88) vann Västergötlands Grundserie för U15 samt Västergötlands Slutspel för U15.

U15 Grundserie
Järnbrott   14 11 2 1  74 - 25 24 +49 
Grästorp    14 11 1 2  78 - 33 23 +45 
Hisingen    14 10 2 2  80 - 43 22 +37 
Vänersborg  14 10 1 3  79 - 32 21 +47 
------------------------------------
Skövde      14 9 2 3  68 - 29 20 +39 
Trollhättan 14 8 2 4  114 -50 18 +64 
Mariestad   14 7 1 6  75 - 43 15 +32 
Borås HC    14 6 2 6  55 - 47 14 +8 
Falköping   14 5 4 5  47 - 39 14 +8 
Nittorp     14 6 0 8  52 - 67 12 -15 
Alingsås    14 6 0 8  37 - 65 12 -28 
Tidaholm    14 2 2 10 37 - 70  6 -33 
Lidköping   14 3 0 11 33 - 99  6 -66 
Töreboda    14 1 1 12 29 -128  3 -99 
Vårgårda    14 0 0 14 12 -100  0 -88 

U15 Slutspel A
Järnbrott  3 3 0 0  17 - 2 6 +15 
Vänersborg 3 2 0 1   7 - 6 4 +1 
Grästorp   3 0 1 2   4 -12 1 -8 
Hisingen   3 0 1 2   3 -11 1 -8 

U14 (89) vann Göteborgs Ishockeyförbunds vårserie för U14.

Ungdom - U-14 2 (tabell hämtad från Veddige 89:ors hemsida (home.swipnet.se/reinler/product_4.html)
Järnbrott             14  10   1   3   52 -  33  21
GIK                   14   9   2   3   56 -  35  20
Veddige               14   9   1   4   52 -  40  19
SH-84                 14   6   2   6   46 -  57  14
Hanhals               14   5   3   6   44 -  45  13
Kållered              14   5   1   8   42 -  38  11
Partille              14   5   0   9   45 -  52  10
Härryda               14   2   0  12   32 -  69   4

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.
- Penguin 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
- 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) 
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- 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. 
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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.

Nu skall alla vara ’Lugn och fina’ i hockeyvärlden. Kraften att arbeta med idrotten utanför Frölunda
svären kommer att fortsätta på någon nivå i min moderklubb Hisingen. 
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