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A-truppen 2021-2022 
 
 
Organisation 
Huvudtränare: Roger Forsberg 
Ass Tränare: Johan Benker 
Sportchef: Daniel Håkansson 

 
Säsongen i HA visste vi på förhand skulle bli utmanande, tyvärr räckte vi inte till utan föll i play-out 
mot Södertälje. 
Vår säsong tog sig egentligen aldrig riktigt, under hösten gjordes många bra matcher men tyvärr 
blev inte poängutdelningen i förhållande till våra prestationer. 
Under vintern/våren hamnade vi efter i tabellen och även kvalitén i våra prestationer varierade 
mera, dock kämpade alltid laget under ledning av Roger och Johan men i slutändan räckte det inte 
till. 
Vi inledde säsongen med en med HA mått mätt liten spelarbudget, efter hand ökades denna ut 
kraftigt men det var en historiskt svår säsong att ta in nya spelare på och vi fick inte in den kvalité 
på förstärkningar som lagbygget krävde. 
 
Vi ser fram emot den kommande säsongen, vi har valt att omorganisera delar av föreningen för att 
bli mer kostnadseffektiva samt öka vår kapacitet att möta våra kunders förväntningar och krav. 
Vi kommer att bygga ett lag där vi förväntar oss mycket av de sk toppspelarna i laget för att kunna 
ge unga spelare från föreningen chansen att etablera sig i A-laget, vi vill ha en tydligare Ljungby 
prägel på laget. 
Då vi blev degraderade kan vi förvänta oss en relativt stor spelaromsättning och inledningsvis får vi 
ha tålamod med att det nya laget under ny ledning behöver lite tid på sig att sätta saker och ting på 
rätt plats. 
Det är vår ambition att vara ett topplag i Div 1 och att vi tävlar om HA platsen våren -23. 
 
Laget kommer att ledas av Jens Gustavsson och Tobias Törnqvist. 
Sportansvarig är Patrik Ross som kombinerar denna roll med marknadsarbete. 
Både Jens och Patrik ingår i sportgruppen tillsammans med Andreas Nord och Jerry Andersson 
från styrelsen. 
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Dam 2021-2022 
 
Head Coach - Johan Lindh 
Ass Coach - Martin Lindh 
Ass Coach - Mathias Pihlström 
Coach U15/Junior - Peter Johansson 
Lagledare - Ulrika Johansson 
Material - Roger Nyström 
Sportchef - Morgan johansson 
 
Efter att ha fått föregående säsong i princip helt inställd på grund av Corona tog vi oss an 
säsongen 2021-2022 med full kraft. Fysträningen drog igång utomhus redan i januari och 
stegrades sedan gradvis fram till Augusti när laget gick på is. Som vanligt har truppen varit väldigt 
ung, en snittålder på strax över 18 år när serien drog igång med ett åldersspann mellan 14 och 27 
år på den äldsta och den yngsta spelaren. Truppen har innehållet 30 utespelare och 3 målvakter. 
Laget spelade 17 grundseriematcher och vann 10 av dem på ordinarie tid, vilket gav en andraplats 
i tabellen bakom hårdsatsande Malmö. Laget släppte endast in 22 mål på dessa 17 matcher, vilket 
visar att man spelat ett bra försvars- och målvaktsspel under året och att övergången från 
pojk/juniorhockey till seniorhockey går relativt smidigt. Glädjande att -vi under året kunna släppa 
upp ett flertal egna produkter i A-laget som spelar hockey på en hög nivå, vilket också uttagningen 
till TV-pucken visar som innehöll inte mindre än 5 Troja-produkter i Smålandslaget, samtliga i 
bärande roller för ett turneringssegrande Småland.  
 
Löpande under säsongen har vi också fått förmånen att låna ut en handfull spelare till lag i SDHL, 
främst HV71, som kunnat gå in och spela i landets högsta liga då behov och möjlighet funnits. 
Under året har också två spelare, Alva Johansson och Wilma Nilsson, landslagsdebuterat i 
juniorlandslaget. Ytterligare ett kvitto på den goda utvecklingsmiljön i laget och det fina driv och 
höga ambition som finns hos spelarna.  
 
Andraplatsen i tabellen kvalificerade laget till spel i Allsvenskan efter årsskiftet. Där möttes de 2 
bästa lagen från södra respektive östra serien. Allsvenskan spelades över dubbelmöten, vilket 
innebar 6 riktigt tuffa matcher mot bra och rutinerat motstånd i form av Malmö, Hammarby och 
Södertälje. Vårt unga lag räckte tyvärr inte riktigt till i kampen om play-off platserna till SDHL, men 
riktigt goda prestationer bådar gott inför kommande säsong. 
 
parallellt med Allsvenskan spelades även Juniorcupen, motsvarande junior SM,                             
för tjejer födda 03-07. laget slutade på en 5e plats efter att ha varit riktigt nära att kvalificera sig för 
topp-4 men man föll på målsnöret. Trojas Damjuniorlag är alltså topp-5 i Sverige, före de flesta 
SDHL-klubbar med intag på NIU. Nästa år spänner vi bågen än högre och siktar på medalj! 
För extra utvecklingsmöjligheter har det även bedrivits seriespel med ett rent Damlag i A2, 
motsvarande U15. Samtliga spelare, oavsett ålder, erhöll dispens från Småland för att få delta och 
det har varit väldigt nyttiga matcher som verkligen gynnat den individuella utvecklingen för 
spelarena. 
 
Till kommande säsongen kommer vi att fortsätta lyfta upp egna spelare i A-laget för att successivt 
låta dem etablera sig i seniorhockeyn och i vårt Damlag. Möjligheten med hockeygymnasium för 
tjejer har varit väldigt betydelsefull för vår talangutveckling och kommer att vara en central del i det 
arbetet även framöver. En eloge till alla ungdomsledare i föreningen som skapar en god miljö för 
tjejer och killar att trivas och utvecklas tillsammans i, men också viktigt att föreningen framöver 
fortsätter att skapa möjligheter för tjejsidan att utvecklas såväl numerärt som spelmässigt. Fortsätt 
att skapa förutsättningar för tjejer att få spela hockey, inte bara tillsammans med killar utan också 
med och mot andra tjejer. Ska föreningen kunna växa är en förutsättning att ishockeyn kan 
breddas och nå även den andra halvan av Sveriges befolkning. En god grund är lagd, nu börjar det 
riktiga arbetet! 
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J20 säsong 21/22 
 
HC: Robert Sundin 
AC: Johan Andersson 
Lagledare: Petra Carlsson 
Material: Thomas Edvardsson 

 
 
Juniorernas säsong startade efter påsk med barmarksträning. Den gemensamma träningen pågick 
till sista juni. Därefter körde killarna egen träning under juli månad.  
Vi spelade 9 träningsmatcher innan serien startade 2/10. 
En serie som inledningsvis ska visa sig vara jämnare än på länge.  
Vi inleder ganska ojämnt, tappar endel onödiga poäng, och det känns inte riktigt som vi hittar rätt i 
spelet och i våra roller i laget. Men i mitten av november, efter en 1-0 förlust uppe i Mariestad 
kommer den riktiga vändningen. Efter det vinner vi 16 av 17 matcher. Och i den näst sista 
omgången säkrar vi seriesegern genom att vinna borta mot Tingsryd med 5-1. 
För första gången sedan säsong 15/16 tar vi oss vidare från förkvalet som avgjordes på 
hemmaplan (Troja,Taif,Hästen) och playoff mot Almtuna väntade för att slåss om en plats i 
kvalserien till J20 Nationell. 
Mot Almtuna blev det tyvärr förlust i två raka (3-5, 5-2). Almtuna som därefter ganska enkelt 
säkrade en plats i Nationell. 
 
Jag och Bagarn är mycket nöjda med J20 säsongen. Framför allt utvecklingen vi haft, både som 
lag och individuellt. 
Flera killar födda 04 och någon 05a har redan känt på J20, några har även haft väldigt stora roller i 
det J20 laget som kvalade i slutet på säsongen. 
Vi har haft flera killar i träning med A-laget och två killar fick göra allsvenska debuter.  
Vi har haft 5 spelare som testat på seniorhockey i Värnamo och i Mörrum. 
 
J18-elit - Säsong 2021/2022  
 
HC: Wiktor Andersson  
AC: Gustaf Walli-Walterholm  
Lagledare: Jens Christiansson  
Material: Josef Tot och Öyvind Solberg  
 
Först och främst en otrolig glädje att vi kunde genomföra en hel säsong med träningsmatcher, HG-
träningar, lagträningar och seriespel i stort sett som ”normalt” igen. Under försäsongen fortsatte vi 
med liknande koncept som tidigare i träning och i testbatteri. Återsamling efter egenträning 27/7 
och första gemensamma isträningen 7/8. J18 spelade sju träningsmatcher, dessa var verkligen 
viktiga och matcherna var verkligen ”en process” för laget. Det tog tid att sätta spelsystemet och att 
få in de nya killarna i allt vad det innebär, vi vann de två sista träningsmatcherna och fick ett lyft 
inför serien.  
Säsongen blev sedan resultatmässigt otroligt bra. Vi tog oss till J18-nationell/allsvenskan, vi hade 
en stark avslutning i J18-region med sju raka segrar och slutade på plats 4 i tabellen före lag som 
Malmö, Rögle och Linköping. Det var bara DIF av alla lag vi inte lyckades vinna över under 
säsongen. I 16-dels finalen slog vi ut LHC med 2–0 i matcher och fick möta Frölunda i 8-del som 
tyvärr blev för svåra denna gång. Alla matcher är utvecklande men J18-nationell serien och 
slutspelet har utvecklat alla flera nivåer till och byggt på erfarenheter till alla som vi och klubben 
kommer ha nytta av i framtiden. Förstaårsjuniorerna (05) på backsidan fick i stort sett spela 
ordinarie på sex backar hela säsongen. En mycket positiv säsong där spelare har utvecklats men 
där laget gav framgången. Det kändes som att arbetet vi startade med sommaren 2020 och tog 
vidare under is-säsongerna var en stor bidragande del i framgången som blev denna säsong. För 
framtiden gäller det att ta med det som gav oss framgången men fortsatt vrida och vända på allt för 
att göra saker och ting bättre varje dag.  
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Hockeygymnasiet 2021/2022  
Instruktörer har varit Wiktor Andersson, Johan Benker, Pelle Klintberg och vid enstaka tillfällen 
Roger Forsberg. Fokus och prioriteringen har varit på isträningen men under säsongen beroende 
på spelarnas belastning/vecka har träningarna individanpassats för att optimera varje spelares 
utveckling och för att kunna prestera på en hög nivå under hela säsongen. Mycket fokus har varit 
på specifik back- och forwardsträning, detaljträning i skott och matchlika situationer nedbrutna i 
mindre moment.  
 
Bredd/Ungdomsverksamheten 2021-2022 
Säsongen 21/22 präglades återigen av pandemin, men inte alls på samma sätt som föregående 
säsong. Under den gångna säsongen har våra aktiva tränat på som vanligt samt återigen spelat 
matcher, serier, cuper och DM. Tyvärr ställdes vissa matcher och cuper in även denna säsong, 
men merparten gick trots allt att spela. 
  
Under säsongen 2021/2022 så har cirka 260 spelare varit aktiva i vår ungdomsverksamhet 
inklusive Junior Bredd. Verksamheten bedrivs med hjälp av cirka 80 ungdomsledare samt med stor 
hjälp av föräldrar. 
  
Vi har deltagit i seriesammanhang i samtliga åldersgrupper från U10-U15 samt J18 Bredd. 
Vi har deltagit i Smålands Distriktsmästerskap från U13 och uppåt med blandade resultat. 
Ungdomslagen har med framgång deltagit i flertalet cuper och turneringar runt om i landet. 
Under säsongen har vi på helgerna haft separata träningar för flickor. En del tjejer har bara deltagit 
på de träningarna men vi har ett flertal tjejer som varit med i Tre Kronor Hockeyskola samt i våra 
övriga lag. Vi har under säsongen haft ett flicklag som deltagit i seriespel enligt 
Hemmaplansmodellen. 
  
I Tre Kronor Hockeyskola-TKH har drygt 100 barn deltagit, tillsammans med ett 25-tal ledare. 
Barnen har kämpat och haft roligt tillsammans. Tre Kronor Hockeyskola är en otroligt viktig del av 
IF Troja-Ljungbys verksamhet. Det är i Tre Kronors Hockeyskola som barnen får en bra start på sin 
hockeykarriär. Det är här som barnen och föräldrar får sin första kontakt med ishockeyn och då är 
det viktigt att de får en positiv bild av verksamheten. Deras resa genom föreningen kan vara som 
spelare, ledare eller åskådare.  
  
För att rekrytera fler spelare har vi under början av säsongen spelat in en film om TKH som 
skickades ut till alla skolor samt spreds via våra sociala medier och hemsida. På grund av 
pandemin har vi inte heller i år kunnat besöka skolorna för att få visa vår verksamhet. För att så 
många som möjligt ska kunna testa på ishockey så har föreningen flertalet utrustningar som vi kan 
låna ut till de som vill prova på ishockey. 
  
Under sommaren 2021 så anordnades en lyckad Sommarhockeycamp med drygt 100 deltagare i 
åldrarna 2007-2011 och många ledare från olika delar av vår verksamhet. Även under Höstlovet 
anordnades en två-dagars camp med över 60 deltagare i åldrarna 2008-2012 och ett 25-tal ledare. 
Sportlovscampen 2022 blev tyvärr inställd till följd av oroligheterna som fanns kring pandemin i 
början av året. 
  
För att vår ungdomsverksamhet ska fungera är det tvunget att den drivs med hjälp av ideella 
krafter. Föräldrar och andra som ställer upp runt lagen har gjort det på ett fantastiskt sätt. 
Stort tack från föreningen. Utan Er går det inte driva vår förening. 
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Marknad 
Marknadsarbetet 21/22 bedrevs av Marknadsansvarige Edward Angshult, Klubbchef Daniel 
Håkansson samt en lite Sponsorgrupp. Många av våra partners ökade stödet i och med 
uppflyttningen till HockeyAllsvenskan och gensvaret under säsongen har varit mycket positivt. 
Även en del nya företag anslöt sig och arbetet med att skapa en bra produkt som företagen vill 
synas med fortsätter.  Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners som gör att vi kan bedriva 
vår verksamhet. 
Sponsorgruppen 
Sponsorgruppen har arbetat med ledning av Marknadsansvarige Edward Angshult. Gruppen 
arbetar med kontakter hos våra samarbetspartners. Sponsorsidan är oerhört viktig för föreningens 
hela verksamhet. Tyvärr så har denna grupp blivit mindre men de som fortfarande är kvar och 
hjälper oss har ett driv och ett stort hjärta för Troja.  Vi ser gärna att ytterligare personer engagerar 
sig i detta arbete. Utöver sponsorgruppen bistår en arbetsgrupp med försäljning av annonser till 
programbladet samt ett arbete vid våra hemmamatcher.  
 
Matchvärdar  
Matchvärdskapet är ett väldigt viktigt inslag under våra hemmamatcher. Inför säsongen gjordes 
arrangemanget för detta om jämfört med tidigare år. Alla matchvärdar presenteras före match och 
en signerad matchtröja överlämnas av Trojas lagkapten till matchvärdens representant. De 
fotograferas och får sedan exponering och ett tack i sociala medier. Detta har varit väldigt 
uppskattat och har fått en stor spridning. Detta är en mycket bra och populär företagsaktivitet men 
har på grund av pandemin inte kunnat genomföras i den utsträckning vi hoppats på. Många har 
avbokat sina matchvärdskap trots att restriktionerna släppt, mycket på grund av att man inte vill 
samla folk i stora grupper.   
Restaurang, konferens, pub och kioskverksamhet 
Denna verksamhet gjorde under 2021 en nystart och har bedrivits i Evenemangsbolagets regi. 
Även under den här säsongen har verksamheten lidit hårt på grund av Corona. Personalen har 
jobbat så gott de har kunnat med att hålla igång matcharrangemang och dagens lunch. Men under 
perioder har tyvärr flertalet aktiviteter avbokats, bl.a. konferenser och andra evenemang. Tyvärr 
har verksamheten tvingats i konkurs. 
 
Enkronan  
Enkronan 21/22 planerades i ett tidigt skede till en lördagsmatch mot Karlskoga. Då det fortfarande 
rådde restriktioner fick vi återigen sälja virtuella biljetter till matchen. Under säsongen ändrades 
spelschemat flertalet gånger och matchen fick därför flyttas fram till februari, med Mora som 
motståndare. Då hade även restriktionerna släppt och vi kombinerade därför virtuella med verkliga 
biljetter och sålde 1 658 lösbiljetter/säsongskort samt 1 076 fiktiva biljetter. Totalt 2 734 biljetter och 
135 anslutna Enkronor. Vilket ändå får ses som godkänt med tanke på att vi fick en måndag som 
speldatum. 
 
Halva Potten 
Vi har under säsongen kunnat bedriva vår försäljning av Halva Potten i samband med våra 
matcharrangemang. Försäljningen har överlag varit bra, men på grund av perioder med 
restriktioner har vi tappat en del intäkter. 
 
Miljonklubben 
Miljonklubben växte ytterligare under den gångna säsongen och fortsätter vara en av våra största 
samarbetspartners. Säsongen 21/22 tecknades hela 284 medlemskap i Miljonklubben. 
Miljonklubben 22/23 lanserades i slutet av april och har återigen fått ett positivt gensvar med 
många medlemmar som förlängt, men även en del nya. Vi har målsättningen att nå 300 denna 
säsong.  Miljonklubben har alla möjligheter att växa och bli ännu större. Vi vill tacka alla er som 
varit med och hoppas att ni även är med kommande säsong. Vi välkomnar så klart även alla nya 
medlemmar.  
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Media       
Vår hemsida fortsätter att ha väldigt stor genomslagskraft och ökar stadigt i antal sidvisningar. 
Informationsflödet och utskickstätheten i våra sociala medier fortsätter att öka och vi märker en 
mycket positiv respons från supportrar och företag om detta. 
Antalet följare på våra sociala medier ökar hela tiden. Just nu ser det ut som nedan. 

- Facebook 5 136 följare 

- Instagram 3 809 följare 

- Twitter: 2 500 följare 

- Youtube 544 följare 

Troja TV gjordes om till TrojaPlay och fick en ny logotype och intro/outro.  
I dagsläget har kanalen med sina intervjuer och reportage över 476 000 visningar.  
Stort tack till Fredrik Skog som gör ett fantastiskt viktigt arbete med att ge alla Trojaner senaste 
nytt.  
 
Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar i IF Troja-Ljungby var 648 personer under säsongen. Förutom att 
stödja föreningen ekonomiskt erhåller man flertalet erbjudanden samtidigt som man har möjlighet 
att vara med och påverka föreningens verksamhet. Under säsongen 21/22 gick vi över till att sälja 
medlemskap via Tickster och till kommande säsong kommer det göras ytterligare insatser för att 
höja medlemsantalet. 
 
 
 
 
Tack 
Styrelsen riktar ett stort tack till publik, samarbetspartners, anställda, funktionärer/ledare för den 
gångna säsongen! 
 
 
Ljungby juni 2022 
Styrelsen IF Troja-Ljungby 
 


