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Östervåla hockey har under året bedrivit följande verksamheter.  

A-lags Verksamhet i Division 3A Stockholm. Spännande trupp med några riktigt lovande unga spelare 
i kombination med några ”slitvargar” samt en del nyförvärv. Även denna säsong har Fredrik 
Gustafsson varit Head coach, assisterad av Fredrik Nordstedt. Det är många pojklagsspelare som ser 
upp till dom slitvargar som spelat en hel del säsonger nu, men som vi hoppas kommer kriga på 
ytterligare några säsonger.  

U15 Verksamhet i ett kombinationslag med Hedesunda där man bär upp Hedesunda tröjan på bästa 
sätt. Serien har alltså spelats i Gästriklands distrikt. I skrivande stund, har man på 14 matcher gjort 
hela 126 mål. Skarpskjutande krigare alltså.  

U14 har spelats i dom vackra ÖIF tröjorna med hjälp utav Hedesunda spelare i Upplandsserien. 
Riktigt bra resultat med ett yngre lag än sina motståndare. Hatten av  

U13 är även det ett kombinationslag där man har Hedesunda tröjor som matchdräkt och spelas då i 
Gästrikeserien. Även här bra resultat och man möter stora föreningar som t.ex Brynäs, Valbo, 
Strömsbro och Hudiksvall för att nämna några.  

U11 är ett än så länge rent ÖIF lag med 14 krigare som spelar enligt dem nya zoonspelsreglerna 3 
mot 3 och har gjort det med bravur. Här har vi dessutom 2st lag anmälda till Poolspel.  

U10 är också ett rent ÖIF lag. U10 tränar ihop med U11 vilket har gett bra resultat för U10 under 
matcher när man möter samma ålder, men tränar varje vecka gemensamt med äldre. Ett bra gäng 
med glatt humör.  

U9 spelar på det senaste sättet för dom yngsta poolspelslagen, 1/6 dels plan. Bra uppslutning med 
spelare och dessutom lite Girl Power i laget, kul.  

TKH hockeyskolan har tränat 1 dag i veckan och det på Söndagar, bra uppslutning och vi fick till med 
ledare efter mycket om å men.  

Ska tilläggas att det finns flickspelare i alla lagen ovan, bortsett A-lagets verksamheten.  

 

Läger: Under den gånga säsongen har en hel del läger varit inbokade, både dagsläger, men även 
weekend läger med logi, mat. Bra tillskott i kassan. Dessutom har bokningar för Nästkommande 
säsong redan börjat komma in. Det är främst Stockholmslag som bokar och kommer år efter år 
dessutom.  

Dessvärre blev SWE Camp för flickor ännu en gång inställd pga. pandemins spår. Men ett otroligt 
generöst bidrag om 50.000 från Svenska Hockeyförbundet fick vi trotts allt som ett plåster på såren 
för all förberedelser m.m. Vilket vi tackar ödmjukast för.  

 

 

 



 
Lunda Hallen: vår fina hemmaborg har fått sig ett rejält lyft. Ny belysning i form av modern LED 
monterades på rekordtid med hjälp av lokalakrafter som verkligen visade att dom kan sin sak.  

Innan isen spolades, målades den gamla kalkbeklädda plattan med vit färg efter att vi slipat & tvättat 
den. Slipningen, gjordes av en medlem under nattetid på sin semester dessutom.  

Färgen kommer underlätta framtida isläggningar samt gav ett betydligt bättre helhetsintryck av isen. 
Även här gjordes jobbet, dag som natt med lokala krafter. Otroligt roligt att se.  

I skrivande stund planeras även byte av Kraft- & Styrskåp för kylanläggningen. Men det har blivit 
några veckors framflyttning pga. Pandemin. Men jobbet kommer utföras innan säsongen avslutas. Ett 
välbehövligt byte, då vissa delar är från utomhusrinken som tidigare fanns innan ishallen byggdes på 
80-talet.  

En del renoveringar, i mindre former kommer fortlöpa under sommaren för att ge vår älskade Lunda 
Hall ett fräschare intryck.  

 

Övrigt: En säsong som annars har haft tvära svängar med nya restriktioner. Vi har anpassat oss så 
gott vi har kunnat med korta framförhållningar.  

I och med att Pandemin fortsatt/fortsätter har vi under säsongens lopp fått fortsatt olika generösa 
stöd som vi är tacksamma över.  

Fokus nästkommande säsong kommer ligga rent sportsligt på: behålla, nyrekrytera, unga som äldre, 
att glida ut på vår vackra is i vår älskade Lunda Hall. Spelare samt ledare, för det behövs.  

 

Ishockeysektionen Östervåla IF 

Genom Robert Nilsson, Ordförande  

 

 

 

 

 


