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Inledning
Syftet med detta dokument är att vi som medlemmar i föreningen Bollnäs ishockeysällskap skall ha ett
gemensamt dokument att arbeta utifrån.
Det är också ett sätt för styrelsen att sprida information till medlemmarna i föreningen om vilka
målsättningar, normer och värderingar som vi strävar och agerar utifrån.
Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för innehållet i detta dokument samt att den kontinuerligt revideras
efter beslut. Alla som är medlemmar i föreningen skall dock ha tillgång till dokumentet samt känna till
innehållet.

Målsättning med föreningens verksamhet
- Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela hockey.
- Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De skall visa respekt för regler och normer, både inom
ishockeyn och samhället i övrigt, samt respektera andra människor, vuxna som barn.
- Att erbjuda en kvalitativ bra och genomtänkt hockeyutbildning.
- Att skapa klubbkänsla där spelarna agerar på och bredvid planen som goda ambassadörer och
representanter för föreningen.
- Att utveckla föreningens egna ungdomar så att de kvalificerar sig till spel i föreningens seniorlag.
- Det skall finnas plats för alla kategorier av spelare, oavsett hudfärg, religions tillhörighet eller
ambitionsnivå.
- Föreningen ska stå för en mix av att alltid göra sitt bästa, ha roligt, samt viljan till att tävla och vinna.

"I Bollnäs hockey vill vi att så många som möjligt ska spela hockey så
länge som möjligt.
Vi vill också, med kvalité, utveckla alla ungdomar i föreningen till
duktiga hockeyspelare och ambassadörer för vår förening.
Vår ambition är att skapa ett livslångt intresse för idrotten där
Bollnäs ishockeysällskap för alltid ligger varmt om hjärtat."
Styrelsen
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Policy
Samhällsfrågor, droger och tobak
Tobak

Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och
inte använda tobak inom verksamheten. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra
föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Ledar-/tränarsamtal med den aktive.
Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas. Som barn- och
ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför
hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av
våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Ledar- styrelsesamtal med den berörde.

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang
och 20 år för att handla på systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker
alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande
sätt:
Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild
för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får dricka alkohol under resa, läger eller inom
andra verksamheter där man har ansvaret för sina ungdomar.
Man får ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
Enskilt samtal
Erbjuder hjälp och stöttning.
Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledarskap.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.

Doping och narkotika

Allt bruk och hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag.
Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar
hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och eller polis.
Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort
ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.
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Policy för sociala medier
Denna policy beskriver riktlinjerna för samtliga medlemmar, ledare och
förtroendevalda inom Bollnäs ishockeysällskap avseende sociala medier.

Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram mm.
Sociala medier ger möjlighet att marknadsföra Bollnäs ishockeysällskap, stärka vårt
varumärke, skapa kontakter och kommunicera.
Kommunikation över internet innebär också risker för Bollnäs ishockeysällskap då
det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att medlemmar, ledare och förtroendevalda ska få
riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge Hler
möjligheter att hitta till Bollnäs ishockeysällskap.

Utgångspunkt
Utgångspunkten är att Bollnäs ishockeysällskap ser positivt på användandet av
sociala medier.
Engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det
stärker också bilden av föreningen som öppen och tillgänglig.
Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i
sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Bollnäs
ishockeysällskap.
Du är alltid personligt ansvarig får sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om
publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.
Är du osäker på vad du kan publicera frågar du ordförande eller annan
förtroendevald.

Allmän policy
I den mån Bollnäs ishockeysällskap har ofHiciella Facebook-sidor, Twitter, bloggar,
hemsidor osv. administreras dessa av föreningens utsedda person/personer.

!6

Kost, ätstörningar
Inom idrotten är ätstörningar ett vanligt problem. Det är viktigt att ledare är uppmärksam på de
tecken som indikerar någon form av ätstörning.
-

Kraftig viktnedgång
Hoppar över måltider
Överdrivet tränade
Växlande humör
Dålig självkänsla

Det är även oerhört viktigt att som ledare vara försiktig med vad du, genom okunskap, försök att
skämta eller obetänksamt säger till de aktiva. Det behövs i många fall inte mycket för att en
ätstörning ska utlösas. En akut stressituation eller ett obetänksamt uttalande kan vara tillräckligt.
Bollnäs ishockeysällskap samarbetar med SISU och våra ledare ska genomföra lärogrupper med sina
egna lag gällande kost, träning och sömn.
Om vi misstänker att någon av våra medlemmar lider av någon form av ätstörning agerar vi på
följande sätt:
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

Att tänka på vid samtal
- Se till att du har tid för samtalet
-

Att det sker i lugn och avspänd miljö
Fråga hur medlemmen mår rent generellt på ett positivt och stödjande sätt, fokusera inte på
mat i första skedet.
Bygg upp ett förtroende med medlemmen.
Ge inte upp, fortsätt fråga hur medlemmen mår.
Skuldbelägg inte medlemmen och/eller föräldrarna

Sexuella trakasserier
Bollnäs ishockeysällskap har anammat riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella
trakasserier inom idrotten.
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Ungdomspolicy och riktlinjer
för barn & ungdoms lag
Detta dokument är framställt av Bollnäs hockeys sportgrupp och är godkänd av Bollnäs ishockeysällskaps
styrelse.
Dokumentet skall följas av alla tränare, ledare, spelare och föräldrar som är engagerade i Bollnäs hockey.
Detta avsnitt i Bollnäs ishockeysällskaps policy ska ligga till grund för och skapa en gemensam ram och en
tydligare struktur till föreningens alla ungdomslag och dess berörda.
Genom att skapa en tydlig röd tråd runt våra ungdomslag med en balanserad stegring i utbildning och
utveckling hos våra barn och ungdomar, med ett ökat ansvar kring sitt utövande och sitt egna beteende, med
tydligare planering runt lagen och med vuxna (ledare och föräldrar) som drar åt samma håll så kan vi skapa
en trygghet i lagen, föreningen och hos de enskilda individerna samtidigt som vi skapar grunden till en
växande förening med en kvalitativ utbildning för barn och ungdomar.
Bollnäs hockey utgår utifrån en gemensam grundsyn där individens utveckling socialt och idrottsmässigt är
viktigare än lagets resultat.
Därför är det viktigt att Bollnäs hockey låter ungdomar utvecklas i sin egen takt efter egna förutsättningar
och att barnen/ungdomarna får känna sig betydelsefull.
Tränarna i Bollnäs hockey skall använda detta dokument som hjälpmedel att kvalitetssäkra den utbildning
av hockeyspelare som Bollnäs hockey bedriver.
Vid eventuella frågor eller tolkningar av policyn skall huvudtränaren i varje lag kontakta någon i
sportgruppen för ytterligare information.
Eftersom ishockey liksom många andra sporter hela tiden utvecklas och är beroende av både nationella och
internationella trender, så är detta ett levande dokument under ständig förändring.
Bollnäs ishockeysällskaps styrelse kan nås via biskansli@bollnäshockey.se
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Ledarroller & andra roller
Tränare
-

Huvudtränaren/huvudtränarna har det yttersta ansvaret för verksamheten runt laget.
Ansvarar för träningsupplägg, laguttagningar, ev. matchning samt utbildning av spelare.
Deltar på tränarmöten, internutbildningar och annan kompetensutveckling.
Ansvarar för att hålla i en kontinuerlig dialog och samarbete med intilliggande årskullars
tränare.
Genom att alltid vara förberedd till alla samlingar öka kvalitén på verksamheten.
Genom stort engagemang och gott omdöme leder tränare laget vid match och träning.

Lagledare
-

Representerar klubben vid aktiviteter med andra föreningar.
Samordnar lagets aktiviteter genom att förmedla informationen från laget till föreningen och
genom att förmedla information från föreningens spelare och föräldrar.
Ansvarar för att information kring träningstider, matcher och andra aktiviteter förmedlas i
laget till spelare och föräldrar. Liksom att hemsidan uppdateras.
Tillsammans med tränarna anmäler lagledaren laget till cuper och turneringar.
Sammankallande till föräldramöten.

Materialförvaltare
-

Det skall Hinnas minst en materialförvaltare på plats i samband med lagets matcher och
träningar.
Ansvarar för att lagets material är i ordning och Hinns tillgänglig för verksamheten.
Ansvarar för slipning av skridskor och för att det Hinns rutiner för laget kring detta.
Materialtransport till bortamatcher.

Sekretariatansvarig
-

Ser till att det alltid Hinns bemanning i sekretariatet på seriematcher och cuper.

Kioskansvarig
-

Ansvarar för att kiosken är bemannad på matcher.

!10

Spelaransvar
Vi månar om våra ungdomar även utanför isen
Vi förutsätter att spelarna i Bollnäs Hockey följer dessa punkter.
- Passar tider
- Ställer upp på varann, är en god kamrat.
- Har ett gott uppträdande mot andra människor både inom och utanför hockeysammanhang.
- Accepterar att vi är olika personligheter
- Agerar sportsligt på och utanför isen.
- Sköter om sin och föreningens utrustning.
- Kommer väl förberedd till träningar och matcher.
- Lyssnar på genomgångar
- Respekterar sina ledare
- Är koncentrerade på träning och match.
- Sköter skolan.
Våra lag är ambassadörer som alla ska kunna känna sig stolta över.

Uppträdande
Ledare ska föregå med gott exempel med sitt uppträdande. Ingen öppen domarkritik får ges.
Spelare som kritiserar domare, medspelare eller hånar motspelare ska tillrättavisas av ledare.
Föreningen ska också verka för ett vårdat språkbruk bland våra ungdomar.

Droger / Tobak
Föreningen skall arbeta aktivt med information runt droger och tobak från U13. Ingen snusning
eller rökning får förekomma bland spelare runt träning och matcher. Ledare skall föregå med gott
exempel. Alkohol får under inga omständigheter användas av ledare och spelare vid cuper eller
turneringar med övernattning borta.

Samhällsfrågor
Föreningen ska hjälpa till att fostra våra ungdomar till bra samhällsmedborgare genom att aktivt,
med utbildningar och information av olika slag, arbeta med aktuella samhällsfrågor som
mobbning, rasism, invandrarfientlighet med mera, vilket lämpligast görs på någon av lagens
teoripass eller vid andra tillfällen då sådan information kan ges.
Föreningen skall också samarbeta med skola, andra föreningar och den kommunala
fritidsverksamheten.

Andra idrotter
Bollnäs Hockey vill uppmuntra barn och ungdomar att hålla på med olika idrotter. Varierad och
komplex träning gör att spelaren blir mer allsidigt tränad vilket gynnar hockeyutövandet i
längden.
När den aktive kommer upp i tonåren (U13) ställer föreningen högre krav på närvaro vid träning
och lagaktiviteter vilket då blir ett kriterium när det kommer till laguttagning till match och cuper.
Spelare som är aktiva i andra idrotter parallellt bör hålla en dialog med huvudtränaren för att hitta
en hållbar lösning och balans.
En talangfull och ambitiös spelare ska ha möjligheten att vara aktiv i annan idrott och ges
möjligheten att spela på hög nivå hela vägen till junioråldern. Här kan tränarna i de olika
idrotterna ha kontakt med varandra för att tillsammans göra ett fungerande upplägg tillsammans
med spelaren.
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Idrott och skola
Skolarbetet skall alltid prioriteras. Föreningen får aldrig ställa villkor, träning/match, mot
skolarbete. Våra spelares uppförande på skoltid skall vara grundläggande för de bedömningar
skolan gör då eleven ansöker om ledighet för ex. TV-pucken eller andra cuper. Vi som ledare bör
noggrant, och med jämna mellanrum, påtala detta inom lagen. Dåligt uppträdande på skolan
medföljer ingen ledighet därifrån.
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Föräldrarnas ansvar
Vi vill att du:
-

I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta
uppträder på ett för föreningen hedervärt och sportsmannamässigt sätt.
Lämnar dina eventuella åsikter om hur verksamheten bedrivs, till styrelsen.
Undviker att kritisera domare, andra lags spelare eller lagledning negativt i direkt anslutning
till match eller träning.

-

Undviker a+ diskutera di+ barns spel e2er träning och match. Du kan i alla fall inte veta vilka
direk<v/förhållningsorder tränaren delat ut <ll barnen/ungdomarna.

-

Undvik a+ applicera din egen målsä+ning som vuxen på̊ di+ barns ishockeyutövande.

-

Undviker a+ lagga dig i och pressa di+ barn. Kom ihåg a+ 1 av 5 barn/ungdomsidro+are i landet
upplever föräldrars engagemang i deras idro+ande som något väldigt nega<vt.

-

Ger uppmuntran och beröm i stället till ditt och andras barn för det han/hon gör.
Sparar kritiken till dagen efter eller vänd dig då till lagledare alt. Styrelse.
Vid frågor eller laguttagning i det egna laget ska ni i första hand vända er till, tränare,
lagledare eller styrelse.

-

Är med och ser di+ barn träna samt spela matcher, de+a är vik<gt då alla barn har behov av a+
bli sedda av sina föräldrar.

Dessutom vill vi att du:
-

Skapar en trygg och harmonisk stämning genom att samarbeta med andra föräldrar med
lagets ledare samt med andra grupper inom Bollnäs Ishockeysällskap, samt verkar för att
föräldramötena blir ett forum där kreativa idéer och synpunkter diskuteras.
Ser till att ditt barn har godkänd och funktionsduglig utrustning. Tala med någon av våra
ledare som gärna ger dig råd.
Hjälper ditt barn att komma i tid till träningar och match och meddelar när ditt barn inte kan
medverka på träning och match i god tid.
Hjälper ditt barn att sköta sin kosthållning på bästa sätt.
Hjälper till som funktionär vid matcher och cuper.
Hjälper till med resor i bil till bortamatcher.
Hjälper till vid lottförsäljning, bingolottoförsäljning samt andra arrangemang som leder till
intäkter för föreningen.
Blir medlem i Bollnäs ishockeysällskap och att du aktivt stödjer och hjälper till i föreningens
arbete. Som medlem har du rätt att komma med åsikter.
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Ledarnas ansvar
-

Deltar i rekommenderad utbildning för ledare och tränare.
Iakttar upprättade spelarutbildningsplaner.
Ger ofta beröm och uppmuntran. Förstärker det positiva!
Visar god etik och lägger stor vikt på ”Fair Play”.
Är själv ett gott föredöme.
Ställer upp på föreningens policy, står bakom styrelsens beslut och representerar Bollnäs
Hockey på ett trevligt och hedervärt sätt.

-

Ak<vt och tydligt markera i de fall det ﬁnns kra2er som bidrar <ll a+ motverka e+ posi<vt
klubbklimat, då de+a leder <ll a+ verksamheten blir tärande istället för närande för de personer
som vill skapa en posi<v anda.

-

Är medlem i föreningen.

Ledarna i laget har även ett ansvar för att en rad uppgifter utförs
och följs:
- Etik och moral
-

Säsongsplanering
Upptaktsmöten
Individuella samtal

Etik och moral
Vi strävar efter att vara en god kamrat/lagkompis.
Att visa fair play och respekt på och utanför isen är grunden för att uppnå glädje och trivsel. Med
detta som fundament så skapar vi tillsammans ett fungerande lag där alla kan känna sig trygg och
utvecklas.
Varje ledargrupp ansvarar för att detta skrivs in i säsongsplaneringen och att arbetet med dessa
frågor genomförs med jämna mellanrum under säsongen.

Säsongsplanering
Inför varje säsong ska en säsongsplanering upprättas i varje lag.
Säsongsplaneringen ska innehålla en grovplanering som beskriver hur verksamheten ska bedrivas
under säsongen.
Planeringen ska även ligga till grund för upptaktsmötet med föräldrarna.
Säsongsplaneringen ska sammanställas av huvudtränaren för respektive lag. Den lämnas sedan in till
sportgruppen senast den 1 oktober.
Om någon förändring behöver göras sker det i samråd med sportgruppen.
-

-

Grovplanering med träningens målsättning (utgå ifrån ”ishockeyns ABC” och ”idrotten vill”)
Spelartruppen, antal spelare
Ledargruppen: Namn, kontaktuppgifter och rollfördelning.
Regler för etik och moral. Hur kommer laget arbeta med detta under säsongen?
Eventuella träningsmatcher på försäsongen.
Planer för seriespel.
Cup deltagande.
Övrigt av vikt.
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Upptaktsträff
Varje lag har en upptaktsträff med föräldrar och ledare.
Representanter från styrelsen och sportgruppen deltar vid denna upptaktsträff för varje årskull.
Här presenteras säsongsplaneringen för kommande säsong och föräldrarna har även möjlighet att
ställa eventuella frågor till representanterna från styrelsen/sportgruppen.

Utvecklingssamtal
I U13-U16 ska spelaren ha individuella utvecklingssamtal med tränaren/tränarna 2 gånger per
säsong. En gång på hösten och en gång på våren.
Det är ok att även ha utvecklingssamtal i tidigare åldrar, men då vill vi att minst en anhörig till barnet
också är med under samtalet.
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Fokus för träning
Vårt primära fokus är att ge spelarna de bästa förutsättningarna i deras hockeyutövande utifrån de
resurser som vår förening har just nu.
För våra yngsta åldersgrupper fokuserar vi på hockeyns grunder. Vi tränar för att utvecklas och vi
lägger vårt största fokus på skridskoåkning, lek och glädje där smålagsspel tidigt förs in som en viktig
del i träningen.
Efter ett par år kommer barnen in i den ”motoriska guldåldern”.
Under dessa år innan puberteten är det viktigt att träna koordination, snabbhet, frekvens samt olika
hockeytekniska färdigheter.
Dessa träningsmoment kräver koncentration, träningsdisciplin och noggrannhet med många
upprepningar.
De avslutande ungdomsåren fokuseras det mer på spelförståelse, träning på den individuella taktiken
samt en intensivare fysträning.
Styrketräning inleds här på allvar.
En allsidig träning med fokus på atletism är fundamentet till en bra hockeyspelare tro vi, därför är det
viktigt att det även Hinns inslag av kondition, smidighet, snabbhet och teknikträning i dessa åldrar.
Från hockeyskolan till U16 bedriver lagen genomgående en kontinuerlig teknikträning där vi jobbar
på skridskoåkning, skott, passningar och klubbteknik.

Närvaro
Närvaro är en viktig del för spelarens utveckling och för den sociala gemenskapen.
Från U12 börjar det ställas högre krav på engagemang där träningsnärvaro är viktigt.
I U13-U14 är närvaro ett krav för att spela matcher.
I U15-U16 bestämmer huvudtränaren vilka som spelar match och närvaro är ett starkt kriterium vid
laguttagning.

Nivåanpassning
Med nivåanpassning menar Bollnäs Hockey att nivån på träning och match anpassas till den
utvecklingsnivå som spelaren beHinner sig på.
Nivåanpassning är att utgå ifrån de förutsättningar spelaren har just nu i form av kunskap, mognad
och fysik, för att sedan hitta en individuellt anpassad utgångspunkt till utveckling för individen.
Eftersom att de förutsättningarna hela tiden kan förändras ska nivåanpassningen vara dynamisk
vilket gör det viktigt för tränarna att fortlöpande prova olika alternativ både på träning och match
samt att spelarna, oavsett utvecklingsnivå, även tränar tillsammans.
Genom att anpassa nivån för träning och match till individen, i den mån det går, så kan spelaren få en
bättre utveckling utifrån individens förutsättningar och förhoppningsvis vara kvar i hockeyn mycket
längre.
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Seriespel
Styrelsen och sportgruppen tar tillsammans med alla tränare i lagen beslut om vilka serier respektive
lag ska spela i. Styrelsen har yttersta ansvaret.
När anmälan till seriespel görs är målsättningen att alla ska få spela matcher och att alla ska kunna
erbjudas ungefär lika många matcher per säsong.
Ett möte efter avslutad säsong hålls med sportgruppen och tränarna i de olika lagen, samt ett till
möte i september när anmälan ska fastställas.
Hur många lag och till vilken serie de anmäls beror på Hlera saker, som t.ex. antal spelare i varje lag,
möjligheten/behovet till samarbete mellan lagen, skillnader i nivå inom laget (vi håller på med
utbildning av spelare och då är det viktigt att spelare får spela och utvecklas på en nivå som är
anpassad för honom/henne).
Även fast målsättningen är att alla ska få spela lika mycket under säsongen så är det inte säkert att
det bli så på grund av olika omständigheter som t.ex. skador och sjukdomar.
I de äldre lagen kommer en del erbjudas spel med intilliggande årskullar som kommer påverka
antalet matcher de spelar och från U13 ökar kravet på närvaro, inställning och utveckling.

Uppflyttning av spelare
UppLlyttning

Spelarna ska alltid vara inskrivna i den åldersgrupp han/hon är född. Om en spelare anses ligga på en
nivå och är mogen nog att spela med äldre årskull så tas detta beslut av tränarna i de berörda lagen.
Det är föreningen genom sportgruppen och styrelsen som har det yttersta ansvaret.
UppHlyttning kan bara ske från U11-U16 (även J-18).
I yngre åldersgrupper tillhör man sin åldersgrupp oavsett nivå på spelare.
Från U9 skall truppen bestå av spelare som är födda i aktuell årskull.
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Skridskoskola
Ak#viteter
Ispass: 1 gång/veckan
Ålder: 5-10 år
Organisa#on:
Minimum kravet för den huvudansvarige ledaren från Bollnäs hockey i skridskoskoj ska vara Grundkurs.
Mål:
-

-

-

All träning sker under lek, med huvudinriktning på a+ lära ut skridskoåkning, balans och
koordina<on. I övrigt skall barnen all<d uppmuntras <ll spontan skridskoåkning så fort det ﬁnns
isar a+ åka på, för a+ s<mulera barnen <ll a+ åka mycket skridskor på fri<den.
Skridskoskola är e+ samarbete mellan Bollnäs konståkningsklubb, Bollnäs Bandy och Bollnäs
ishockeysällskap. Här kan så många barn som möjligt ges chansen a+ få lära sig åka skridskor med
hjälp av kunniga ledare från de olika föreningarna.
Skapa trygghet, harmoni, kamratskap.
Representanter för Bollnäs ishockey på skridskoskolan fungerar även som informatör och
ambassadör för vår förening. Här delges barnet och föräldrarna/anhöriga informa<on om tre
kronors hockeyskola och vad som gäller för a+ prova på hockey i Bollnäs.

Träning:
- Grunder i skridskoåkning, balans och koordina<on.
- Lek och glädje. Lyssna ak<vt! Bry dig om!

Utrustning:
- Ingen klubba
- Godkänd hjälm med galler och halsskydd är utrustningskrav. Lämplig är även a+ ha skydd på
armbågar och knän då barnen lä+ ramlar.
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Tre kronors hockeyskola
Ak#viteter
Ispass: 1 gång/veckan
Ålder: 5-9 år
Organisa#on:
Föreningens krav på utbildning för huvudtränaren: Grundkurs.
Mål:
-

-

Hockeyträning för 5-9 åringar, delas in åldersvis. Alla tränar och spelar lika mycket, inget seriespel
endast träningsmatcher och träningar. Hockeyskolans verksamhet skall bedrivas på e+ för barnen
roligt sä+, där leken ska utgöra det stora inslaget för a+ överföra kunskap <ll barnen.
Skapa trygghet, harmoni, kamratskap och intresse för ishockey.
Alla är välkomna!
Tränare och ledare rekryteras från föräldraled.

Träning:
- Hockeygrunder med skridskor och klubba.
- Lek och glädje. Lyssna ak<vt! Bry dig om!
- Skridskoåkning och smålagsspel ska prioriteras, allt på e+ lekfullt sä+.
- Exempel på bra övningar för hockeyskolan hi+as i hockeyns ABC-pärm som föreningen
<llhandahåller <ll ansvarig ledare.
- Spontanträning uppmuntras, t.ex. skridskoåkning (allmänhetens åkning i Bollnäs ishall eller på
andra ställen där det ﬁnns isyta).
Utrustning:
-

Vik<gt för föräldrar a+ tänka på är a+ säkerställa a+ barnen har nödvändig skyddsutrustning så
a+ det inte gör ont a+ ramla på isen. E+ fall utan rik<ga skydd innebär o2ast a+ hockeyskolan
inte blir någon speciellt trevlig upplevelse. Därför har Bollnäs ishockeysällskap följande minikrav
på utrustning för deltagande:
• Godkänd Hjälm med galler
•
•
•
•

Halsskydd
Armbågsskydd
Knäskydd
Ishockeyhandskar

• Klubba
(det är även bra a+ ha axel/skulder-skydd, hockeybyxor och suspensoar)
- Saknar man något eller de mesta av utrustningen så ﬁnns möjligheten a+ låna sådan på ishallen.
Men då det är begränsat med låneutrustning så kan föreningen inte garantera a+ det all<d ﬁnns
utrustning a+ låna.
- Målvaktsutrustning ﬁnns a+ låna för de som är intresserad av a+ prova på a+ stå i mål.
-

Blå puck ska användas.
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U9
Ak<viteter:
Ispass: 1-2/veckan
Oﬀ-ice: Integrerad i uppvärmningen
Matcher: Poolspel
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: Grundkurs.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen MV1.
Mål:
-

Utveckla spelarnas hockeygrunder: Skridskoteknik och klubbteknik
Skapa trygghet, harmoni, lust och glädje.
Alla är välkomna!

Träning:
- Träningen för denna åldersgrupp skall vara planerad, individanpassad, allsidigt, varierad och
kon<nuerlig.
- Nivåanpassning i viss mån för a+ kunna skapa så god individuell utveckling, s<mulans, givande och
glädjefyllda träningar som möjligt. De+a sker med tränarens goda omdöme.
- Tävla! Lägg in tävlingsmoment på träningen.
- Smålagsspel och skridskoåkning skall prioriteras.
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
- Spontanträning uppmuntras ex. sko+, teknikkula och skridskoåkning (t.ex. på allmänhetens åkning).
Matcher:
- Alla spelar lika mycket i sy2e a+ ha roligt. Inga toppningar får förekomma.
- Matcher är i nuläget <ll för a+ mäta sin individuella kunskap. Alla spelar med alla.
- Alla ska prova a+ spela på alla posi<oner. Det är även bra om så många som möjligt ges möjligheten a+
prova på a+ vara målvakt både på träning och match.
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U10
Ak<viteter:
Ispass: 2 gånger/veckan
Oﬀ-ice: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Matcher: Poolspel
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU1.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen MV1.
Mål:
-

Utveckla spelarnas hockeygrunder: Skridskoteknik och klubbteknik
Skapa trygghet, harmoni, lust och glädje.
Spelförståelsen helplan: E2er nyår börjar man lägga fokus på kommande säsongs helplansspel.
Alla är välkomna!

Träning:
- Träningen för denna åldersgrupp skall vara planerad, individanpassad, allsidigt, varierad och
kon<nuerlig.
- Nivåanpassning i viss mån för a+ kunna skapa så god individuell utveckling, s<mulans, givande och
glädjefyllda träningar som möjligt. De+a sker med tränarens goda omdöme.
- Tävla!
- Smålagsspel och skridskoåkning skall prioriteras.
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
- Spontanträning uppmuntras ex. sko+, teknikkula och skridskoåkning (t.ex. på allmänhetens åkning).
Matcher:
- Alla spelar lika mycket i sy2e a+ ha roligt. Inga toppningar får förekomma.
- Matcher är i nuläget <ll för a+ mäta sin individuella kunskap. Alla spelar med alla.
- Alla ska prova a+ spela på alla posi<oner. Det är även bra om så många som möjligt ges möjligheten a+
prova på a+ vara målvakt både på träning och match.
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U11
Ak<viteter:
Ispass: 2-3/veckan
Oﬀ-ice: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1 gång/veckan. I regel på Söndagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU1.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen MV1.
Mål:
-

Utveckla spelarnas hockeygrunder: Skridskoteknik och klubbteknik
Skapa trygghet, harmoni, lust och glädje.
A+ få mer spelförståelse för helplansspel. Förberedande inför U12 spel.
Utbilda spelarna i rörlighet och smidighet.
Alla barn ska innan säsongen är slut kunna knyta sina skridskor och ta på sig sin utrustning själv.
Alla är välkomna!

Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Lägg in träningsmoment som kräver uppmärksamhet, koncentra<on, träningsdisciplin, noggrannhet
och upprepningar.
- Spelare kan här träna med äldre årskullar för mer is<d. Kriterier är intresse, närvaro och nivå. Tränarna
i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Tävla!
- Snabbhetsträning, smålagsspel och skridskoteknik bör prioriteras.
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
- Spontanträning uppmuntras ex. sko+, teknikkula och skridskoåkning (t.ex. på allmänhetens åkning).
Matcher:
- Alla spelar lika mycket under säsongen, eventuella matcher med andra årskullar undantaget.
- Det åligger tränaren a+ sä+a samman laget e2er hur motståndet ser ut i sy2e a+ få <ll jämna och täta
matcher. Inga toppningar får förekomma.
- Ambi<onen är a+ alla u+agna spelare skall erbjudas lika mycket spel<d vid match.
Alla ska prova a+ spela på alla posi<oner. Det är även bra om så många som möjligt ges möjligheten
a+ prova på a+ vara målvakt både på träning och på match.
- Spelare kan erbjudas spel i äldre årskull. Kriterier är intresse och nivå. Lagens huvudtränare tar beslut
om vem, var och när. Den yngre spelaren skall dock inte ta en plats för spelare i rä+ ålderskull.
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U12
Ak<viteter:
Ispass: 2-3/veckan
Oﬀ-ice: 1-2 gång/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1 gång/veckan. I regel på Lördagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Oﬀ-Ice: 1 pass i samband med is. Ex. teknikkula, sko+ramp, koordina<on, balans, reak<ons träning, frekvens
och snabbhetsträning. Fys. träning med egna kroppen som redskap.
SE ABC pärmen för a+ träna på rä+ saker i rä+ ålder.
Sommarträning:
Finns möjligheten så är det önskvärt a+ Laget också har en gemensam sommarträning för sammanhållningen.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU1.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen MV1.
Mål:
-

Utveckla spelarnas spelförståelse och den individuella tak<ken.
Skapa trygghet, harmoni, lust och glädje.
Förbered spelarna fysiskt och mentalt inför U13 spel.
”Motorisk guldålder”. Träna koordination, motorik, teknik och snabbhet.

Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Lägg in träningsmoment som kräver uppmärksamhet, koncentra<on, träningsdisciplin, noggrannhet
och upprepningar.
- Spelare kan här träna med yngre och äldre årskullar för mer is<d. Kriterier är intresse, närvaro och
nivå. Tränarna i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Tävla!
- Snabbhetsträning, smålagsspel, närkampsspel och skridskoteknik bör prioriteras.
- Från U12 börjar det ställas högre krav på engagemang där träningsnärvaro är vik<gt.
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
- Spontanträning uppmuntras ex. sko+, teknikkula/puck och skridskoåkning (t.ex. på allmänhetens
åkning).
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Matcher:
- Alla spelar lika mycket under säsongen, eventuella matcher med andra årskullar undantaget.
- Det åligger tränaren a+ sä+a samman laget e2er hur motståndet ser ut i sy2e a+ få <ll jämna och täta
matcher. Inga toppningar får förekomma.
- Ambi<onen är a+ alla u+agna spelare skall erbjudas lika mycket spel<d vid match.
Alla ska prova a+ spela på alla posi<oner. Här kan en viss specialisering ske för de som är målvakt.
- Spelare kan erbjudas spel i äldre årskull. Kriterier är intresse och nivå. Lagens huvudtränare tar beslut
om vem, var och när. Den yngre spelaren skall dock inte ta en plats för spelare i rä+ ålderskull.
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U13
Ak<viteter:
Ispass: 3 gånger/veckan
Oﬀ-ice: 2 gånger/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1-2 gånger/veckan – nivåanpassade lag. I regel på Söndagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Oﬀ-Ice: 2 pass i samband med is. Ex. teknikkula/puck, sko+ramp, koordina<on, balans, reak<ons träning,
frekvens och snabbhetsträning. Fys: Träning med den egna kroppen som redskap och styrketräning i form
av cirkelträning med vikter, kan introduceras på e+ försik<gt sä+ under ordnade former <llsammans med
kunniga ledare.
Grundläggande kondi<onsträning som distanslöpning, intervaller och fartlek kan påbörjas i lagom takt i
denna ålder.
Sommarträning:
2-3 ggr/veckan för de som inte har annan sommaridro+.
Om möjligheterna ﬁnns så kan laget också ha en gemensam sommarträning i veckan för
sammanhållningen där även sommaridro+are kan delta.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU2 + Träningslära A.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen Grundkurs, MV1 + Träningslära A.
Mål:
-

Skapa trygghet, harmoni, lust och glädje.
Förbered spelarna fysiskt och mentalt inför U14 spel.
Fokus ska ligga på bredd, ambi<on och fostran.
”Motorisk guldålder”. Träna koordination, motorik, teknik och snabbhet.

Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Lägg in träningsmoment som kräver uppmärksamhet, koncentra<on, träningsdisciplin,
noggrannhet och upprepningar.
- Spelare kan här träna med yngre och äldre årskullar för mer is<d. Kriterier är intresse, närvaro
och nivå. Tränarna i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Tävla!
- Snabbhetsträning, närkampsspel, smålagsspel och skridskoteknik bör prioriteras.
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
- Spontanträning uppmuntras ex. sko+, teknikkula/puck och skridskoåkning (t.ex. på allmänhetens
åkning).
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Matcher:
- Alla u+agna spelare startar matcherna.
- Viss matchning är <llåtet i Powerplay och boxplay (PP och PK) under match, men ambi<onen skall
ligga i a+ alla omby+a utöver de+a skall, i den mån det går, få lika mycket spel<d.
- Huvudtränaren tar ut laget med närvaro, inställning och utveckling som främsta parametrar.
- U13 spelare kan bli u+agen <ll spel i U14.
- U12 spelare kan bli u+agen <ll spel i U13. Bedömningen görs av huvudtränarna u<från utveckling,
mognad och fysik hos den aktuella spelaren. Den yngre spelaren får inte ta någon spelares plats
som har rä+ ålder för åldersgruppen.

Individuella utvecklingssamtal:
2 ggr/säsong. En på hösten och en på våren.
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U14
Ak<viteter:
Ispass: 3 gånger/veckan
Oﬀ-ice: 2 gånger/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 1 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1-2 gånger/veckan – nivåanpassade lag. I regel på Lördagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Oﬀ-Ice: 2 pass i samband med is. Ex. teknikkula/puck, sko+ramp, koordina<on, balans, reak<ons träning,
frekvens och snabbhetsträning. Fys. träning med den egna kroppen som redskap och styrketräning med vikter
under ordnade former <llsammans med kunniga ledare.
Grundläggande kondi<onsträning som distanslöpning, intervaller och fartlek är e+ måste i denna ålder.
SE ABC pärmen för a+ träna på rä+ saker i rä+ ålder.
Sommarträning:
3 ggr/veckan för de som inte har annan sommaridro+.
Finns möjligheten så kan laget också ha en gemensam sommarträning i veckan för sammanhållningen där även
sommaridro+are kan delta.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU2 + Träningslära A.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen Grundkurs, MV1 + Träningslära A.
Mål:
-

A+ utbilda och utveckla spelarna.
Förbered spelarna fysiskt och mentalt inför U15 spel.
Fokus ska ligga på bredd, ambi<on och fostran.

Målsä+ning för laget:
Utveckla individerna som ishockeyspelare. Målsä+ningen för placering sä+s i förhållande <ll hur man bedömer
sina spelare i förhållande <ll andra lag.
Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Teknik, tak<k, fysik, sociala/mentala faktorer
- Spelare kan här träna med yngre och äldre årskullar för mer is<d. Kriterier är intresse, närvaro och
nivå. Tränarna i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Tävla!
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
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Matcher:
- Alla omby+a spelare ska få spel<d. Viss matchning kan ske i ”avgörande lägen” och i PP och PK.
Ambi<onen bör ligga i a+ alla som är u+agen skall, i den mån det går, få jämt med spel<d.
- Huvudtränaren tar ut laget med närvaro, inställning och utveckling som främsta parametrar.
- U14 spelare kan bli u+agen <ll spel i U15.
- U13 spelare kan bli u+agen <ll spel i U14. Bedömningen görs av huvudtränarna u<från utveckling,
mognad och fysik hos den aktuella spelaren. Den yngre spelaren får inte ta någon spelares plats som
har rä+ ålder för åldersgruppen.

Individuella utvecklingssamtal:
2 ggr/säsong. En på hösten och en på våren.
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U15
Ak<viteter:
Ispass: 3-4 gånger/veckan
Oﬀ-ice: 2-3 gånger/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 1-2 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1-2 gånger/veckan – nivåanpassade lag. I regel på Lördagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Sommarträning:
3 ggr/veckan för de som inte har annan sommaridro+.
Finns möjligheten kan laget också ha en gemensam sommarträning i veckan för sammanhållningen där även
sommaridro+are kan delta.
Oﬀ-ice: Oﬀ-Ice: 2-3 pass i samband med is. Ex. teknikkula/puck, sko+ramp, koordina<on, balans, reak<ons
träning, frekvens och snabbhetsträning. Fys, träning med den egna kroppen som redskap och styrketräning med
vikter under ordnade former <llsammans med kunniga ledare. Träna gärna enligt sta<onsträningsmodellen eller
bygg upp komplexa hinderbanor (vilket gör ak<viteten hög och intensiv).
Grundläggande kondi<onsträning som distanslöpning, intervaller och fartlek är e+ måste i denna ålder.
SE ABC pärmen för a+ träna på rä+ saker i rä+ ålder.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU2 + Träningslära A.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen Grundkurs, MV2 + Träningslära A.
Mål:
-

A+ utbilda och utveckla spelarna.
Förbered spelarna fysiskt och mentalt inför U16 spel.
Fokus ska ligga på bredd, ambi<on och fostran.

Målsä+ning för laget: Utveckla individerna som ishockeyspelare. Målsä+ningen för placering sä+s i förhållande
<ll hur man bedömer sina spelare i förhållande <ll andra lag.
Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Teknik, tak<k, fysik, sociala/mentala faktorer
- Spelare kan här träna med yngre och äldre årskullar för mer is<d. Sy2et ska ligga på utveckling och
s<mulans u<från ambi<on och nivå. Tränarna i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Styrketräning inleds på allvar.
- Snabbhetsträning, spänst, koordina<on, frekvens, rörelse.
- Tävla!
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
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Matcher:
- Alla omby+a spelare ska få spel<d. Viss matchning kan ske i ”avgörande lägen” och i PP och PK.
Ambi<onen bör ligga i a+ alla som är u+agen skall, i den mån det går, få jämt med spel<d.
- På cuper och i slutspel kan tuﬀare matchning förekomma, men alla skall få spela. Ingen skall känna sig
utanför eller vilja sluta på grund av matchning.
- Huvudtränaren tar ut laget med närvaro, inställning och utveckling som främsta parametrar.
- U15 spelare kan bli u+agen <ll spel i U16.
- U14 spelare kan bli u+agen <ll spel i U15. Bedömningen görs av huvudtränarna u<från utveckling,
mognad och fysik hos den aktuella spelaren. Den yngre spelaren får inte ta någon spelares plats som
har rä+ ålder för åldersgruppen.

Individuella utvecklingssamtal:
2 ggr/säsong. En på hösten och en på våren.
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U16
Ak<viteter:
Ispass: 3-4 gånger/veckan
Oﬀ-ice: 3 gånger/veckan, integrerad med ispass.
Teori: 2 gång/veckan, integrerad med ispass.
Match: 1-2 gånger/veckan – nivåanpassade lag. I regel på Lördagar.
Äldre lag har förtur <ll a+ uppnå utbildningsrelaterad is<dskvot, prioritering sker internt, i avse+ forum för
föreningens ungdomslag.
Sommarträning:
3-4 ggr/veckan.
Organisa<on:
- Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: BU2 + Träningslära A.
- Målvaktstränare knuten <ll laget med kompetensen Grundkurs, MV2 + Träningslära A.
Oﬀ-ice: 3 pass i samband med is. Ex. teknikkula/puck, sko+ramp, koordina<on, balans, reak<ons träning,
frekvens och snabbhetsträning. Fys, träning med den egna kroppen som redskap och styrketräning med
vikter under ordnade former <llsammans med kunniga ledare. Träna gärna enligt sta<onsträningsmodellen
eller bygg upp komplexa hinderbanor (vilket gör ak<viteten hög och intensiv).
Grundläggande kondi<onsträning som distanslöpning, intervaller och fartlek är e+ måste i denna ålder.
SE ABC pärmen för a+ träna på rä+ saker i rä+ ålder.

Mål:
-

-

Skapa trygghet, längtan, lust och glädje. Kamratskap!
En ny läroperiod inleds där spelarna får lära sig a+ peppa sina lagkamrater oavse+ mängden av
egen spelak<vitet.
Tränaren disponerar laget helt och har rä+ a+ matcha laget. Utveckla individerna som
hockeyspelare. I de fall laget går vidare <ll utvecklingsserien skall inriktningen vara a+ spela med
bästa möjliga lag och nå en så bra placering som möjligt. Dock ej på bekostnad av a+ spelare
slutar spela ishockey. Det är forkarande tränarens goda omdöme som gäller (och vi håller på med
spelarutveckling, så det är vik<gt med spel<d för alla).
Målsä+ningen för seriedeltagandet bestäms i förhållande <ll motståndet i serien och truppens
kompetens.
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Träning:
- Nivåanpassa. Mo<vera, s<mulera och utveckla spelarna. Alla tränar <llsammans.
- Teknik, tak<k, fysik, sociala/mentala faktorer
- Spelare kan här träna med yngre och äldre årskullar för mer is<d. Sy2et ska ligga på utveckling
och s<mulans u<från ambi<on och nivå. Tränarna i lagen tar beslut om vem, när och var.
- Styrketräning inleds på allvar.
- Snabbhetsträning, spänst, koordina<on, frekvens, rörelse.
- Tävla!
- Se Svenska hockeyförbundets ABC-pärm för a+ träna på rä+ saker.
Matcher:
- Alla omby+a spelare ska få spel<d.
- Tränaren disponerar laget helt och har rä+ a+ matcha laget, Dock ej på bekostnad av a+ spelare
slutar spela ishockey. Det är forkarande tränarens goda omdöme som gäller. Alla omby+a spelare
ska få spel<d.
- I DM och i de fall laget går vidare <ll utvecklingsserien så ska inriktningen vara a+ spela med bästa
laget och nå en så bra placering som möjligt.
- Huvudtränaren tar ut laget med närvaro, inställning och utveckling som främsta parametrar.

Individuella utvecklingssamtal:
2 ggr/säsong. En på hösten och en på våren.
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Målvakter
Målvakts utbildning har hög prioritet i vår förening och vi ska varje säsong ta in extern
målvaktsinstruktör för åldersgrupperna U11-U16 (även yngre kan bli aktuell om det Hinns plats och
kontinuitet).
Klubben kommer att ha separat målvaktsträning för dessa åldersgrupper, i den mån det går, vid minst
10 tillfällen på en säsong.
Föreningens huvudinstruktören ska ha utbildning MV3.
Varje åldersgrupp ska ha en egen målvaktstränare knuten till sitt lag som laget själva använder sig av
på sina ordinarie träningar och dessa kan vända sig till föreningens huvudansvarige
målvaktsinstruktör för rekommendationer kring träningsupplägg etc.

Utrustning:
Innan spelarna bestämt sig för att satsa hårdare på att bli just målvakt så finns möjligheten att prova på och
då finns det målvaktsutrustning (kombinat, benskydd, plock, stöt, målvaktshjälm, och målvaktsklubba) att
låna för de som vill testa på att stå i mål.
Föreningen har målvaktsutrustning i olika storlekar från de minsta i hockeyskolan upp till U12.
-

Hockeyskolan: Prova på
U9/U10: Prova på
U11/U12: Prova på, viss specialisering
U13/U14: Specialisering, viss spetsträning
U15/U16: Spetsträning
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Junior & Senior
Juniorhockey
J-18 & J-20

Här förbereds spelarna för seniorspel (A-lag) på individens nivå.
Strävan skall vara att utbilda juniorerna för seniorspel. Detta kan innebära att man spelar både senior- och
juniorhockey.
Tränaren äger rätt att vid behov matcha laget utifrån den aktuella matchen och motståndet.
Kopplingen mellan juniorlaget/lagen och seniorlaget är viktigt eftersom många spelare spelar i båda
lagen. En viktig kopplingen är lagens olika spelsystem (uppspel, PP och PK, styrspel etc). Samma
grunder i spelsystemen tillämpas i dessa olika lag för att lättare gå mellan lagen.
De flesta spelarna ska komma från de egna leden.
Verksamheten ska bedrivas på en nivå som resurserna medger.
Huvudtränare för juniororganisationen tillsätts av styrelsen i samråd med Sportgruppen.
Aktiviteter
Ispass: 3-4 gånger/veckan
Off-ice: 3-4 gånger/veckan
Teori: 2 gånger/veckan
Match: 1-2 gång/veckan
Organisation
Huvudtränaren inom laget skall inneha kompetens motsvarande lägst: Grundkurs JS1 och
Träningslära B.
Målvaktstränare knuten till laget med MV3 samt Träningslära B.
Träning
Fokus läggs på styrka, snabbhet, smidighet/rörlighet, kondition och koordination året runt.
Spelsystem och andra speltekniska delar, med bl.a. fokus på vilka olika roller man har i olika
spelsystem, är här en viktig del i träningen.
Match
Matchning och toppning efter tränarens goda omdöme, viktigt att så många som möjligt fortsätter
spela hockey.
Eventuell cupspel ska godkännas av styrelsen.
Målsättning för laget sätt efter truppens kompetens i förhållande till motståndet.
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Seniorhockey/A-lag
A-lag
Föreningens strävan är att bedriva en seniorverksamhet där stommen skall komma från den egna
föreningens juniorverksamhet och där alla spelare skall ges möjlighet att tävla och delta för seniorspel.
Spelarna ska vara goda ambassadörer och föredömen både sportsligt och etiskt för såväl föreningen som de
yngre medlemmarna och alltid göra propaganda för sporten.
Målsättningen för föreningens representationslag sätts inför säsong utifrån föreningens och lagets resurser.
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Veteranhockey
Här deltar spelare som uppnått ”mogen ålder”, 35 år och äldre.
Under gynnsamma former träffas det gamla gardet och tränar på is under matchlika former ca.1-2 gånger/
veckan.
Laget brukar även delta i olika typer av sammankomster med andra lag (ex. Cuper, enskilda matcher, DM).
Laget bidrar även med vissa arbetsinsatser i samband med föreningens matcher och evenemang.
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