
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2021/2022



2

HARMONI OCH LÅNGSIKTIGHET

Jag vill som vanligt börja med att tacka alla medlemmar, ideellt arbetande,
supportrar, partners, säsongskortsinnehavare och vår fantastiska personal för året
som gått. Vi är glada över att ha kunnat bjuda Er på många vinster och ett långt
slutspel för herrarna i Hägglunds Arena. Ett särskilt tack till ståplats som verkligen
har lyft stämningen hela säsongen. Vi njuter verkligen av fulla hus och bra tryck
i arenan, speciellt när sittplats också bidrar till att lyfta våra lag. Nästa år tar vi
MoDoiter arenaupplevelsen till en ny nivå. Tyvärr lyckades vi inte gå hela vägen
varken för dam- eller herrlaget. Juniorlagen hade en blandad säsong där J20-laget
avslutade på ett bra sätt. Totalt sett en rolig säsong som ger hopp inför framtiden.

Styrelsens arbete under året har varit stabilt, långsiktigt och harmoniskt. Arbetet har
präglats av långsiktiga frågor så som arenautveckling, jämställdhet samt fokus att få
mer publik på våra matcher. Vi har under året haft flera strategiska diskussioner som
kommer att mynna ut i en hel del utveckling i såväl fastigheten som i erbjudandet
till våra besökare. Vi hoppas att ni ska märka skillnad redan när vi kör i gång i
september månad, vi vill få fler människor till arenan!

När det gäller Hägglunds Arena så är vi i uppstarten av ett antal år med stora tunga
investeringar. Vi byter nu taket, kylaggregat samt installerar en ny mediakub med
tillhörande LED-system. Det kräver en god grundekonomi vilket vi har i föreningen. Vi
behöver ha ett överskott varje år för att orka med att investera i en sportsligt starkare
budget och samtidigt klara av vårt underhållsbehov i arenan. Vi kommer att vara en
absolut toppklubb gällande sportsliga satsningar med ökningar de närmaste åren
så det ena utesluter inte det andra. Vi har satt oss i en stabil och bra position för att
klara det men vi behöver fortsatt att alla är med på tåget.

Vi under året gjort utbildningsinsatser i verksamheten inom områdena jämställdhet
och normer. Detta för att skapa en ökad kunskap och förståelse samt kunna
identifiera förbättringsområden. Vi vill bli mer inkluderande och skapa en miljö där
fler vill vara en del av oss i Hägglunds arena och som medlem i föreningen.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram medlemskapet i MoDo Hockey som är bland det
finaste man kan göra för vår förening. Att vara medlem innebär att man visar

sitt engagemang, att man är med och påverkar och att man ser sig själv som
en fullvärdig del av MoDo Hockey. Jag uppmanar därför fler som tycker om
MoDo Hockey att ansluta er som medlem. Själv har jag till och med mina
hundar som glada medlemmar! Bli en del av något större och var med
och bidra till vår utveckling.

MoDo Hockey mår bra, vi ser med tillförsikt fram mot nästa säsong, vi
slappnar inte av utan kommer att satsa och vi ska öka publiken. Vårt mål
är 5 000 besökare i snitt om 5 år, följ med oss i vår

utveckling. Tack för den här säsongen!

Ulf Strinnholm-Lidfalk
Ordförande, MoDo Hockey
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herrarnas långa slutspel väl till pass med många hemmamatcher. Totalt gör
koncernen ett överskott motsvarande 4,6 mkr och vårt egna kapital är 
uppe i 18,0 mkr. Vinsten består till stor del av slutspelet som parerade de 
intäktstapp vi fick under restriktionerna.

En lång följetong under året har varit leveransen av vår nya mediakub med 
tillhörande LED-band. Denna har blivit försenad i omgångar på grund av 
pandemieffekter utanför vår kontroll. Sedan februari är hårdvaran på plats i 
Örnsköldsvik och allt monteras nu i god tid innan säsongen börjar. Vi vill rikta 

ett varmt tack till alla logeägare som tålmodigt väntat på nya skyltar och trots 
utebliven exponering stått kvar med sina insatser. Vi ser verkligen fram emot 
att kunna bjuda alla besökare på en ännu bättre upplevelse i Hägglunds 

Arena när serien drar igång. Hockey är bäst live!

Tack för 2021/2022 och välkomna till 2022/2023!

Johan Widebro 
VD, MoDo Hockey

HOCKEY ÄR BÄST LIVE!

Säsongen 2021/2022 har till stor del bestått av glädje och optimism. De har funnits 
många glädjeämnen av olika karaktär inom hela verksamheten. För att nämna några 
fick vi tillbaka publiken, vi såg Kurva Carlabel ta form, vi såg SDHL-laget äntligen 
vinna mot Luleå och vi fick spela ett långt slutspel med herrlaget. Det andas såväl 
optimism som framtidstro om MoDo Hockey vilket är fantastiskt att få vara en del av. 
Sen var ju slutet snopet för såväl Dam- som Herrlaget och i sann Nolaskogsanda ska 
vi väl inte va allt för glada. Vi var värda en final i något av slutspelen tycker vi!

Året inleddes med att vår fina arena fick ett nytt namn – Hägglunds Arena.
När det stod klart att Fjällräven inte skulle fortsätta med arenanamnet var vårt första 
mål att det nya namnet ska ha en stark förankring i bygden. Vi landade i att Hägglunds 
skulle vara drömmen och att det vore en ära för oss att ha deras namn på vår arena. 
Jag tog personligen kontakt med verkställande direktören Tommy Gustafsson-Rask 
som trodde på idén och han lyckades även att få med Bosch Rexroth i ett samarbete 
i det som en gång var Hägglundsbolagen. Vi vill tacka både BAE Systems Hägglunds 
och Bosch Rexroth för att ni stöttar vår bygd och vår förening i ett avtal för lång tid 
framöver. Jag vill också rikta ett varmt tack till Fjällräven och familjen Nordin för det ni 
gjort för MoDo Hockey under lång tid!

Vidare fick vi även denna säsong hantera pandemieffekter. Dessa startade under 
senhösten och följde med oss ända in i februari. Vi fick information sent om att 
restriktionerna släpptes inför premiären för att sedan i december få olika besked från 
vecka till vecka. En oklarhet från regeringen som i förlängningen innebar 5 spelade 
matcher med begränsad publikmängd samt flera inställda event med Melodifestivalen 
som största tapp. Även vår egen 100-års bankett fick flyttas och firandet skjutas upp 
ännu en gång. De flesta inställda eventen flyttades till nästa år vilket innebär att 
Nolaskogsarna kan se fram emot många bra konserter och ett Mello samma tid 2023.

Ekonomiskt budgeterade vi för en normal säsong med en normal mängd publik för
alla matcher och event. Det gjorde att restriktionerna slog hårt mot våra intäktsmål 
såväl för matcher som för event. Skillnaden nu var också att de stödsystem som vi

tidigare kunnat använda i form av korttidspermittering inte var i spel. Därför kunde
vi inte göra annat än att rida ut stormen och se effekterna i efterhand. Nu kom
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MÅLSÄTTNINGEN VAR SLUTSPEL 

Att summera mitt första år som ansvarig sportchef är rätt svårt för att det känns som
om jag just startat - och vips så är vi i gång med säsong nummer två! Jag ska dock
försöka sätta ord på det år som varit.

När vi började sätta ihop herrlaget i maj 2021 var det med en förhoppning och en
målsättning om att vi skulle ta oss till slutspel. Jag tycker att trots väldigt skiftande
kvalite i spelet så har spelare och ledare gjort en otroligt bra grundserie med en
andraplats efter 52 omgångar samt bedriften att inte förlorat två matcher i rad, vilket
i idrottskretsar är en otrolig svår uppgift.

När vi sedan förlorar och får respass i en avgörande match sju på hemmaplan mot
Björklöven så har man väldigt svårt att glädjas åt den fina grundserien, men å andra
sidan så har vi fått smakat på hur härligt det är att spela slutspel med våra underbara
fans och publik så den känslan och revanchlusta gör att det är ganska enkelt att ladda
om till nästa säsong.

Damerna har återigen stått för en stark och bra säsong där man tyvärr inte riktigt
orkade hela vägen trots spelövertag mot HV71 i kvartsfinal.

Våra juniorlag J20, J18 samt damjun är jag mest glad att de verkligen fått spela en hel
säsong av bra ishockey efter dessa pandemitider. Jag vill dock hylla damjuniorerna
som tog sig ända till SM-final där de sånär knep guldet som gick till Luleå.

Jag vill till sist tacka alla fans, publik samt sponsorer som stöttar och supportar oss på
det sätt ni gjort i vinter, och vi hoppas att alla samt ännu flera vill vara med på resan
framåt mot bra sportsliga resultat.

Vi ses till hösten i en kokande Hägglunds Arena!

Henrik Gradin
Sportchef, MoDo Hockey
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Vi fortsatte bygga vidare på det lag vi trott på de senaste åren då kontinuitet
har varit ett av ledorden. Att utveckla spelare som går och har gått vårtishockey-
gymnasium har alltid varit ett av våra mål och att tillsammans med en hög
kontinuitetsgrad i damlaget bygga vidare varje år har varit framgångsrikt och det
har skapat en ”vi-känsla” i laget som har varit väldigt stark!

Denna ”vi-känsla” har burit oss i med- och motgång. Något som varit viktigt i en
säsong som kantats av båda delarna. Dock har vi efter varje motgång kommit ut
starkare och i slutänden tycker jag vi var det bättre laget spelmässigt men vi lyckades
inte göra fler mål än motståndarna och det tog slut i en kvartsfinal även i år.

Även om säsongen slutade på ett liknande sätt som året innan finns det en sjö av
positiva saker att ta med. Vi har vuxit enormt spelmässigt och tagit kliv från att vara
ett ungt lag med mycket orutin till att vara ett ungt, hungrigt och organiserat lag som
spelar en mognare hockey. Vi har byggt en stabil och bra grund inför framtiden och
målet är nu att behålla så många spelare som möjligt och samtidigt spetsa till laget
ytterligare. Vi har en stark kärna och vill bygga en bred trupp med en hög lägstanivå
som kan träna och spela intensivt under hela säsongen.

Målsättningen kommande säsong är att ta ytterligare kliv. Alla spelare som är kvar har
sagt att de är här för att vinna och det är något vi kommer lägga mer vikt på.
Utveckling har varit vårt signum och något vi aldrig kommer släppa och det ska
tillsammans med hungern att göra topp-prestationer i MoDo Hockey ska hjälpa oss till
bättre sportsliga resultat. Vi kliver in i kommande säsong med målsättningen att
tillhöra toppen och att göra jobbet varje dag!

Vi har kommit en lång väg på den långsiktiga planen som startade för tre år sedan att
skapa en hållbar verksamhet som år efter år kommer hålla hög nivå. Det senaste i
organisationen är att vi har anställt Jared Cipparone som huvudtränare och jag
(Björn) kommer arbeta enbart som sportchef för vår damverksamhet. Något som
skapar ytterligare förutsättningar för oss att fortsätta utvecklingskurvan uppåt. Resan 

fortsätter nästa år och vi är redo att ta klivet upp bland topplagen, jobba
ännu hårdare och stolt representera MoDo Hockey – varje dag!

Tack till alla er som stöttar och följer oss!

Björn Edlund
Sportchef Dam, MoDo Hockey

EN FANTASTISK SÄSONG SOM TOG 
SLUT FÖR TIDIGT
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TUFF HÖST, BRA VÅR – UTVECKLANDE SÄSONG

En resultatmässigt tuff första halva som däremot var enormt nyttig ur ett utvecklingsperspektiv. Så
skulle jag i korta drag vilja sammanfatta första halvan av säsongen. J20 Nationell är uppdelad i två
olika serier under hösten – Norra och Södra. Den norra serien som vi tillhör, sträcker sig från Luleå
i norr till Stockholm och Djurgården i söder. Topp 5 i serien tar sig vidare till J20 Nationell Topp 10,
som är en sammanslagning med topp 5-lagen från den södra serien. Övriga spelar i J20 Nationell
Fortsättningsserien efter jul, också den en sammanslagning mellan Norra och Södra. Vi slutade på
nionde plats av tio i J20 Nationell Norra vilket var en missräkning. Vi visste om att serien var väldigt 
bra, men hade ändå förväntat oss mer av oss själva under säsongens första halva.

Vi har under de senaste säsongerna haft för avsikt att utveckla och stärka vår dagliga verksamhet med
is- och fysträning, både sett till kvalité och kvantitet. Kvalité för att utveckla de tekniska, taktiska och fy-
siologiska egenskaperna hos våra spelare, men också öka träningsmängden ännu mer till en nivå där
vi verkligen skapar tjocka pannben och en träningstålighet hos våra spelare som vi anser krävs för att
både vara ett framgångsrikt lag och för att ha en lång och bra elitkarriär som spelare. Under hösten
tog vi, i träningsplanering och träningsmetodik, ingen nämnvärd hänsyn till resultaten i matcherna.
Med vetskapen om att den hårda och intensiva träning som vi bedrev gynnar oss som lag och alla
individer på längre sikt, gjorde killarna i laget ett fantastiskt jobb under hösten. Alla stämplade in och
gav sitt allt varje dag trots en dålig resultatrad. Vi tvingades att vända på varje sten, både gruppdyna-
miskt och speltaktiskt, vilket på längre sikt utvecklade oss alla. För att ge en liten inblick i den dagliga
verksamhet som vi bedriver, så tränar en J20-spelare i MoDo Hockey under säsong med seriespel 6-8
isträningar, 4-5 fysträningar och spelar 2-3 matcher under en normal vecka. Med det sagt hade vi
ändå räknat med och hoppats på att sluta högre upp i tabellen före jul.

Alla träningstimmar, alla möten, alla diskussioner i laget där vi tyckt lika eller olika, alla relationer inom
laget som på olika sätt stärkts under resans gång började under andra halvan av säsongen betala
sig i form av vinster och poäng. Vi fick en bra start på den 20 matcher långa fortsättningsserien, hade
därefter en dipp på några matcher, innan vi började hitta rätt resultatmässigt. Vi slutade tvåa av elva
lag och ställdes mot ett starkt AIK i SM-slutspelets åttondelsfinal. Ett AIK vars A-lag spelat färdigt för
säsongen och som fått tillgång till alla sina juniorspelare som till vardags spelade i Hockeyallsvenskan.
Första matchen vann AIK relativt bekvämt innan vi åkte ner till Solna och kämpade oss till en seger som
tvingade fram en tredje och avgörande match. Väl där var AIK för starka och vi fick se oss besegrade
med 2-1 i matcher. För att kunna ta oss längre hade vi behövt en skadefri trupp och en maxprestation
när det kommer till det fysiska spelet och spelet runt målen, där AIK var klart bättre än oss. 

Sammantaget har säsongen varit utvecklande och gett oss många bra erfarenheter. Många spelare
vittnar om att den individuella utvecklingen, både som person och spelare varit positiv,
samt att lärdomarna kring gruppdynamik, olika processer man går igenom som lag
och vilka beteenden som krävs för att vända något negativt till positivt har varit

många. Jag kan inte annat än hålla med, säsongen har varit nyttig och utvecklande
även för oss ledare där jag tror att vi kliver ur säsongen som bättre coacher och

ledare än vad vi var när den startade. Jag skulle även vilja passa på att hylla alla
personer i den grupp som jag fått förmånen att arbeta med under säsongen.
Laget har varit som en familj där killarna har tagit hand om varandra. De har
sett till att alla känner sig trygga och välkomna och dessutom, längs resans gång,
utvecklat kravställningen på varandra internt i gruppen med ett öppet och ärligt
klimat som följd. Trenden inom hockeyn idag är mycket ’’jag-jag-jag’’ men den
här gruppen har visat att det fortfarande är möjligt att skapa en miljö där man
spelar för varandra i laget.

Till sist… Under säsongen har elva juniorspelare från vår organisation varit ombytta 
med Herrlaget i Hockeyallsvenskan. Ett tecken på att möjligheterna finns som junior

i MoDo Hockey. Ett stort varmt tack till alla som stöttat, hejat, ifrågasatt
och bidragit med sina idéer under säsongen, och framförallt till
alla spelare i laget och till alla kollegor i MoDo Hockey och på
Hockeygymnasiet.

På återseende,

Emil Svelander
Huvudtränare, MoDo Hockey J20
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Efter förgående säsong som var fylld av pandemirestriktioner och (som visats) välinvesterade
timmar i organisationens juniorverksamhet (både träningsmässigt och beteendemässigt) så fick
vi äntligen fullfölja en efterlängtad säsong. En säsong som summeras som krävande med 
potentiell långsiktig utveckling och meningsfulla timmar som gett minnen för livet.

Säsongen har varit krävande där laget påverkats av att flertalet spelare som har varit borta från
truppen under perioder (av olika anledningar), ledarbortfall samt andra störningar kring grupp-
dynamiska processer och mycket tid har spenderats på områden som inte har handlat om konkret 
det ”sportsliga”. Det har vi sett, upplevt, känt och hanterat. Processer som alla tar med sig som 
erfarenheter in i framtiden. I allt detta så ska det finnas utrymme för utveckling och prestationer 
vilket blir utmanande både mentalt och fysiskt för elitsatsande juniorspelare. De sportsliga 
resultaten visar att J18-laget blev tvåa under höstens J18 Region Norr (tidigare Elit) samt en femte 
plats under våren i J18 Nationell i möten mot Örebro, Brynäs, Luleå, Västerås, Leksand, Skellefteå, 
Björklöven, Timrå och Färjestad. I slutspelet slog vi ut Björklöven och förlorande mot ett senare 
finalspelande Brynäs. Förlusten på hemmaplan innebar att vi behövde vinna match två i Gävle. 
Tyvärr blev det förlust på straffar efter en stark insats och ett enormt krigande från alla. En del av 
idrotten handlar om vilka erfarenheter man bygger upp och därefter får strategier för att hantera 
dessa och satsa vidare med sin utbildning oavsett om erfarenheterna bygger på med- eller 
motgång.

Trots allt så summerar vi säsongen med fler positiva återblickar. Vi tänker främst på hur vi som lag
och respektive individ har lärt oss hantera olikheterna kring med- och motgångar med strategier
som kommer från det inre drivet. Vår miljö har präglats av ett utvecklingsorienterat förhållningssätt
som i slutändan har gett spelarna möjligheten att driva sin egen utveckling med vägledning från
oss ledare. Känslan är, på gruppnivå summerat, att respektive spelare har sett och uppfattat sin
eventuella yrkesverksamma roll vilket kan ge en potentiellt ökad utveckling ur ett längre perspektiv.
Arbetet sedan 2019 kring ökad träningsmängd och träningsbelastning med noggrann pulsering
har resulterat i en miljö där årets J18-spelare har svarat med hög tävlingsnärvaro och viljan att bli
bättre med framåtsträvande beteenden som i sin tur bidragit till att trendkurvan hos respektive
spelare pekar uppåt. Några kurvor är brantare än andra men med vetskap om att den fysiologiska
utvecklingen sker olika i dessa åldrar så är tålamod och långsiktighet en viktig faktor då utbild-
ningen är lång. Det finns en styrka och vilja hos alla personligheter i vårt omklädningsrum där vi är 
stolta och glada över att ha haft dessa killar i vårt J18-lag.
 
Vi vill tacka respektive förälder som haft en förhållandevis sund och godhjärtad inställning till 

deras söners satsning samt hur vänliga och samarbetsvilliga de varit allt från när 
någon har behövt hjälp till arbetsuppgifter i föreningen. Investeringarna från 

föregående år gav en positiv riktning och årets investeringar får fortsatt bli för 
den nyfikne följaren.

Tack till er som stöttat J18-laget under säsongen och välkommen åter 
säsongen 2022/2023! 

Hockeyhälsningar,

Sebastian Byström
Huvudtränare, MoDo Hockey J18

Jonas Brorsson, Ass. tränare 
Anders Jansson, Ass. tränare

Tommy Ohlsson, Mv-tränare
Kjell-Åke Grundberg, Materialförvaltare

Jörgen Byström, Materialförvaltare
Kenneth Samuelsson, Materialförvaltare

Tobias Nordin, Fysträning och rehabilitering

MODO HOCKEY J18 SÄSONGEN 2021/2022
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MOT NYA HÖJDER

Den 1 september 2021 gjorde jag min första dag som junioransvarig på MoDo Hockey.
Sen dess har det blivit ett antal timmar i arenor och ishallar runt om i landet. Det
absolut bästa med detta jobb är förmånen att få se unga individer utvecklas både på
och utanför isen. Med det sagt så står vi inför utmaningar för att göra vår verksamhet
ännu bättre, där jag och andra inom föreningen är ansvariga.

Säsongen 2021/2022 var utmanande på många sätt för de tre lag (U16, J18 & J20) som
jag har ansvaret för. Det som varit gemensamt för de tre lagen är att man haft höga
toppar och djupa dalar, något som vi måste förbättra och hitta en högre lägstanivå.
Corona gjorde även denna säsong oss påminda om att idrott är något vi har svårt
att klara oss utan. Trots det tycker jag att när vi summerar säsongen så får alla lag
godkänt.

U16-laget hade redan innan säsongen startade en liten trupp, där främsta
anledningen till detta var att det skapades två lag i kommunen som tillhörde U16
Regional Norr. Efter en bra turnering på DIF Elit-cupen nere i Stockholm så inledde
man serien trögt med många uddamålsförluster och ett naggat självförtroende. Man
lyckades dock vända den negativa trenden och spela upp sig avsevärt och hamnade i
slutändan på en knappt godkänd fjärdeplatsplats i tabellen. MoDo-cupen blev p.g.a.
pandemin tyvärr inställd till våra spelares stora besvikelse. I SM-kvalet åkte man ut via
två förluster mot Svedjeholmens IF. Inför nästa säsong har ett samarbete upprättats mellan 
kommunens föreningar där MoDo Hockey ska ansvara för att ta ut de bästa spelarna till 
U16 Regional Norr. Detta tror vi kommer att stärka Övikshockeyn samt skapa en miljö där 
tävling och konkurrens kommer att vara viktiga pusselbitar för att förbereda spelarna inför 
eventuella NIU/LIU-utbildningar.

J18-lagets säsong får också den knappt godkänt. I J18 Regional-serien som spelas fram
till jul slutar man på en fin andraplats efter Luleå. Spelmässigt lämnar det ändå mer att
önska då vi många gånger möter lag som är sämre på papperet. Efter jul när det
börjar på riktigt i J18 Nationell så missar vi topp 4 och hamnar på en femteplats som
innebär spel i 16-delsfinal mot Björklöven. Efter en hård och jämn serie lyckas vi vinna
i tredje och avgörande matchen. I åttondelsfinalen ställs vi mot Brynäs där vi förlorar i
två raka matcher. Under säsongen har vi haft stora utmaningar både på och utanför isen i 
J18-laget, det primära i vår verksamhet i framtiden är hur vi lär våra ungdomar vikten av att 
tävla men samtidigt också vara en bra lagkamrat.

J20-laget är det lag som har gjort det bäst av de tre lag jag ansvarar för. Efter en tuff
höst med mycket förluster och ett sargat självförtroende, slutar vi på en niondeplats
(av 10) i J20 Nationell Norra. Vi lyckas på något sätt ändå vända den negativa trenden
för att sluta på en andraplats i J20 Nationell fortsättningsserie efter jul. Alla som följer

idrott eller som själv spelat vet hur svårt detta är att vända en förlusttrend. 
Tränare och ledare med Emil Svelander i spetsen ska ha en stor eloge för detta. 

Andraplatsen gav oss möjligheten att möta favorittippade AIK i åttondelsfinalen 
där AIK till slut drog det längsta strået i en tredje avgörande match på 
bortaplan.

I MoDo Hockeys juniorverksamhet försöker jag lägga stor vikt vid de 
intagnas mentala kapacitet i form av träningsvillighet, tävlingsinstinkt, spela 
för laget samt att vara en bra lagkamrat. Kan vi stimulera och utveckla 
dessa egenskaper hos våra ungdomar så tror jag framtiden ser ljus ut 
och att vi även i framtiden får se många lokala killar dra på sig herrlagets 
matchtröja en vacker dag.

Niklas Nordgren
Junioransvarig, MoDo Hockey
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Alla såg vi fram emot denna säsong som den stora återstartarsäsongen, vilket det
också till stora delar blev. Tyvärr blev det lite smolk i bägaren då vi tvingades att
pausa matcher och cuper i december och januari pga covid -19.

Cirka hälften av våra lag kunde genomföra sina cuper och fick även åka i väg och
delta i cuper. För vissa av lagen var det första gången, att följa lyckan och glädjen
hos barnen över detta har varit fantastisk. Vi har även lyckats bra med att rekrytera
till TKH samt att behålla barnen/ungdomarna.

Vi har även startat upp vår flicksatsning på riktigt, glädjande är att vi nu har 84
spelare i den verksamheten. Denna satsning utökas till kommande säsong med
egna lag, allt under ledarskap av Sofia Engström.

Ungdom har även under denna säsong startat upp vår egen ledarskapsakademi
i regi av Sebastian Byström. Denna har varit välbesökt och mycket uppskattad av
våra ledare. Vi ser även att denna är mycket viktig för ett bra ledarskap i framtiden.

Se även citat från Sebastian:
”Årets nystartade tränar- och ledarskapsakademi har gett en ännu mer stimulerande
miljö där ungdomsledarna har varit framåtsträvande och sin bästa version för att
ta nya steg i utvecklingen. Ämnen som ledarskap, kommunikation och individuell
utveckling har lett till ett bättre förhållningssätt som blir en bra utgångspunkt att
utvecklas vidare i. Kommande år så vidgas detta projekt som vi ser fram emot.”
- Sebastian Byström, ansvarig för akademin

Vi ser nu med tillförsikt och en stor framtidstro fram emot kommande säsong!

Rikard Boberg
MoDo Hockey Ungdom
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