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Verksamhetsberättelse Ishockey
ÖIF hockey har under året bedrivit ishockey med lag från A-lag till Tre Kronors Hockeyskola.
A-laget spelar i division 3. Grundserien genomfördes framgångsrikt och slutade som 2:a i serien.
Kampen pågår nu om topp 4platserna som leder till kvalspel uppåt. Hur det går kan ingen veta, men vi
håller tummarna för en positiv slutspurt och positivt kval.
Spelartillgången har under säsongen varit god, och truppen består av ca 20-25st spelare och 5st ledare.
Ungdomslagen då.. Jo vi har den yngsta gruppen TKH (Tre Kronor Hockeyskola) De är ca 20st med
ett flertal tjejer som är med vilket vi är super glada för. Vi hoppas såklart att samtliga fortsätter även
kommande säsong. Sedan har vi pojkar 11/12. De är ca 15st spelare och 4st ledare. Lag 11/12 har i år
provat på match spel för första gången mot andra lag, vilket verkar ha gett mersmak. Hoppas vi kan
locka lite fler spelar i denna trupp.
Sen kommer pojkar 09/10. Här har vi ca 15st spelare och 6st ledare. Ett lag som lyft ordentligt i år.
Har vid ett flertal tillfällen gott obesegrade under poolspel och cuper. Riktigt kul att se glöden i ögonen
på alla spelare och ledare.
Sist men inte minst kommer vårt 06/07 lag, som består av 6 ledare och 13 spelare, laget har ett bra
samarbete med Hedesunda. Denna grupp har fått upp tempot ordentligt. Man har under sommaren lagt
mycket tid på Sommarkul – en rolig varierande fysträning, vilket har gett gruppen en bra och stark
grund. Med ett brinnande ledarteam och spelare som hatar att förlora har laget vunnit med tvåsiffrigt i
stort sett alla matcher under säsongen.
Vi lyfter på hatten och gratulerar grabbarna och ledarna till ett fint arbete under säsongen. Vi har även
några flickor som är med och spela i vissa lag, samt att vi har ett samarbete med Hedesunda som också
har ett damlag där vi har någon tjej med. Super kul, hoppas att intresset håller i sig hos dessa tjejer, så
vi kan locka in fler till sporten och Östervåla.
Innan säsongen hann börja fick vi börja renovera. Vi bytte ut en kompressor som var slut, och
slutsumman på detta landa i runda slängar runt 140k. Vi fick även problem med ismaskinens batterier
som inte vill vakna. Nya investeringar var ett måste.. Vi har ett brinnande hockeyhjärta i sektionen
som startade en insamling på Facebook. På mindre än 4-dagar fick Östervåla ishockey in över
100.000:-. Vi i hockeysektionen kan inte tacka Er nog för detta. Bidrag kom från när och fjärran och
när 100.000:- gränsen var uppnådd släppte en sten från sektionen axlar. Pengarna fanns nu för att få till
nya batterier till ismaskinen.
Vi fick i denna veva också ställa in eventmatchen mellan Djurgården IF och Almtuna IS som skulle ha
spelats i början på augusti. Men på grund av den varma sommar vi hade var det omöjligt att få upp
isen. Nu ser läget lite annorlunda ut! Vi har rustat domarrum, Café, m.m. och underhållet fortsätter än.
Det är mycket som är eftersatt och behöver ses över, men vi jobbar dagligen med att planera och
justera för att lösa de små problem som dyker upp lite här och där. En stor bidragande faktor till att vi
fortfarande har pengar att underhålla med kom från oväntat håll. I samband med Gustav Lindströms
framfart i hockey Sverige, med allt från spel i Almtunas A-lag till Juniorlandslaget och Frölunda
Indians. Har vi fått utvecklingsbidrag för Gustavs tid i Östervåla. Det kom 75.000:- för Gustavs
snabba utveckling. Och detta har gjort att vi haft möjlighet att fortsätta vårt servande i ishallen.

Vi har även haft en SWE Camp för Flickor U14-16 i Östervåla och ishallen.
Över 50st tjejer och 11st ledare från Upplands alla delar kom för att inta ishallen och Sivan för en helg.
Hockeyn har stått för allt från servering av mat till husrum och teorisal. Ett jätte häftigt event som vi
hoppas få fortsatt förtroende på även kommande säsong.
Hockeyn firade även 60år i år, och detta lyftes upp i samband med en A-lags match i Januari månad
med lite extra evenemang kring matchen. Sponsorer bjöds in och alla ungdomslag hade egna
aktiviteter i ishallen under matchen. Vi i hockeysektionen ser redan fram emot 70års firandet.
Kommande säsong innebär även den en del reparationer. Bl.a. kommer vi behöva byta ut den sista
kompressorn som är dålig, vi kommer även behöva byta ut avfuktaren som är helt slut och inte har
några reservdelar kvar att få tag på. Detta innebär stora kostnader, men hockeysektionen ger inte upp.
Vi planerar redan nu för flera träningsläger för att fylla fickorna som vi skall kunna dra ihop säcken
inom de närmaste åren. Ett lån är dessvärre ett måste, med vi ser positivt på situationen och vi är
beredda att jobba hårt för att målet skall komma så snabbt som möjligt. Målet är såklart att lånet skall
bort så snabbt som möjligt.
Vi i hockeyn kommer att lägga huvudfokus kommande säsong på renovering, träningsläger och
rekrytering.
Huvudfokus under kommande säsong ligger på rekrytering, renovering och träningsläger.
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