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Att bilda HS3 
Stockholms ishockeyförbund arrangerar seriespel från U9 och äldre. Fram till dess ingår barnen i 

hockeyskolan som bedrivs 1 gång i veckan på lördagar där grunden är spelare U6-U7 medan U8 

tränar 2 gånger i veckan på onsdagar och söndagar i Kallhälls ishall. Under sista årets hockeyskola 

finns möjlighet att bjuda in andra föreningar till ishallen och spela hockeyskoj. Hockeyskoj är 

träningsmatcher på halvplan där resultaten inte dokumenteras. För att barnen i HS3 skall ha 

möjlighet att ordna aktiviteter så som hockeyskoj och/eller annat krävs det att en organisation har 

bildats. Det är också en nödvändighet då laget tränar i Kallhälls Ishall och måste köra av isen efter 

varje ispass (rolba). Denna organisation som bildas utgör sedan grunden till kommande säsong när 

HS3 blir ett eget lag i föreningen. 

 

Sammankalla till ett föräldramöte där följande roller och uppgifter fördelas: 

- Lagledare 

- Tränare 

- Materialare 

- Kassör 

- Närvarorapportering 

- Webrepresentant 

- Sponsoransvarig eller -grupp 

- Rolbaansvarig 

Lagledarens uppgifter 

- Att vara kontaktperson mellan tränare och föräldrar. 

- Ansvara för att alla uppgifter om spelarna och dess kontaktpersoner finns inlagda i My Club. 

- Ansvara för att alla föräldrar skapar ett inlogg i My Club och att de i sin tur uppdaterar sina 

uppgifter kontinuerligt. 

- Ansvara för att det blir minst 2 föräldramöten per säsong och att kommunikation om vad 

som är på gång kontinuerligt sker mellan lagorganisation och föräldrar (bjud gärna in 

styrelserepresentant till dessa möten). 

- Att vid behov ansvara för att flytta matcher och söka sanktion för träningsmatcher/cuper. 

- Kontrollera att det finns domare tillsatta för matcherna, år 1 och 2 är det föräldrar eller om 

laget själva betalar för ungdomsspelare. 

- OBS! Endast 2 underåriga får delta i U9 serien och då vid godkänd dispens! 

- Ansvarar för att Verksamhetsplan och –berättelse ordningsställs i god tid innan årsmötet 

(april månad) samt tillhörande budget/kalkyl tillsammans med kassör. 

- Ta emot bortalag vid hockeyskoj. 

- På U8 nivå så ansvarar laget för hockeyskolan och bemannar lördagspassen med 3 personer. 

För detta krävs bemanningschema samt säkerställande att närvarorapportering sker efter 

varje dag. HS3 får i samband med detta ett litet tillskott i lagkassan från föreningen. 

Tränarens uppgifter 

- Lägga upp och genomföra träningsprogram. 
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- Ansvara för spelarnas sportsliga utveckling i enlighet med fastställda planer och riktlinjer 

samt anvisningar från sportråd. 

- Aktivt rekrytera spelare till föreningen oavsett nivå och ålder och sträva mot målet om 44 

spelare per ålderskull. 

- Aktivt stävja mobbning och skapa god laganda 

- Se till att spelarna uppträder sportsligt och som goda representanter för JHC. 

- Tillse att samtliga spelare/ledare på isen har erforderliga skydd (hjälm, halsskydd etc.). 

- Anmäla sig till och delta på Ishockeyförbundets Grundkurs i Ishockey för tränare. 

Materialare 

- Ta emot utrustning från föreningen (matchställ, byxor, målvaktsutrustning etc.) och lämna 

tillbaka de efter säsongen. 

- Ansvara för att sjukvårdsväska finns och kompletteras utifrån behov under säsong. 

- Anmäla sig till och delta på Ishockeyförbundets kurs för materialförvaltare (1 dag). 

- Kvittera ut nyckel till slipsmaskin och ansvara för att endast utbildade personer nyttjar den 

(internutbildning inom föreningen). 

- Ansvara för lagets gemensamma utrustning (vattenflaskor, medicinväska, träningströjor, ev. 

egen slip etc.). Laget måste själva bestämma vilka inköp som skall göras och hur mycket. 

Kontakta äldre lag för att se om laget kan ta över ev. utrustning så som träningströjor. 

Kassör 

- Vara länk mellan föreningens kassör och laget. 

- Upprätta budget/kalkyl tillsammans med lagledaren för laget. 

- Betala domare för träningsmatcher och cuper. 

- Betala cupanmälningsavgifter samt spelaravgifter vid anmälningar till cuper. 

- Redogöra vid säsongens slut lagets ekonomiska läge. 

- Sammanställa kostnader och intäkter vid JHC Cup samt redovisa detta för föreningen (vi 

delar 50/50 på vinst mellan förening och lag). 

Närvarorapportering 

- Rapportera närvaro vid samtliga aktivitetstillfällen inom föreningens verksamhet via My Club 

Webbrepresentant 

- Att med hjälp av tränare och lagledare se till att information finns om det egna laget samt 

uppdatera lagets hemsida och eventuella andra sociala medier kontinuerligt. Tänk på att en 

aktiv sida för laget lockar många besökare och kan även locka till sig spelare om det 

framgår att laget gör roliga saker tillsammans och har god ordning.  

Sponsoransvarig eller –grupp 

- Ska med hjälp av övriga föräldrar försöka få in pengar till laget genom sponsring eller andra 

försäljningsaktiviteter. 

- Skriva sponsoravtal och vårda samarbetspartners. 

Rolbaansvarig 

- Se till så att laget har en grupp av föräldrar som gått utbildning för rolban. 

- Kommunicera med föreningens rolbaansvarig och förmedla viktig information till berörda. 
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- Göra körscheman mellan gruppens förare och säkerställa att det alltid finns förare på plats. 

Rolbaansvarig är särskilt viktigt att det fungerar redan från början då de yngsta lagen har fasta tider i 

Kallhälls Ishall där vaktmästarna inte kör av isen åt oss. 
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