
FRAMTIDENS 
FÖRENING

EN 5 ÅRSPLAN FÖR KUNGÄLV HOCKEY

”HOCKEY FOR LIFE”



EN KLUBBKÄNSLA BYGGS MED OLIKA 
HÖRNSTENAR

GEMENSKAP (VI KÄNSLAN)

• Foajén profileras med känslor (collage med bilder på aktiviteter) TV 

skärm kommunicerar veckans aktiviteter.  Våra värdegrunder 

kommuniceras ut i form av texter på väggen i trappen ner till 

omklädningsrummen ” Glädje, Utveckling & Gemenskap”

• Korridoren ” Hall of Fame” bilder på våra framgångsrika spelare klär 

dörrar till omklädningsrum och burar. Varje omklädningsrum får 

namn efter spelaren. Ett omklädningsrum lämnas öppet med namnet 

”The next one”

• På väggarna i omklädningsrummen så sitter det citat ifrån Hall Of 

Fame” spelar och ledare som gått ledarutbildningen.

• Klubbrummet fräschas upp och monitorer sätts upp för att skapa 

möjlighet till teori och andra aktiviteter.

GEMENSKAP (VI KÄNSLAN)

• Klubbshop som visar klubbens officiella kläder ska upprättas i i

hallen alternativt den stora entrén in till oasen.

• Sponsorträff innan säsong där samtliga spelare ges möjlighet att 

inhandla ny utrustning för säsongen till rabatterade priser.

• Enhetlig ledarklädsel, 3 lager ex. Polo, Sweatshirt & Ytterplagg.

• Alltid möjlighet att träna, genom att plast is installeras på gaveln i 

ishallen, där skottramp nu finns.

• En kollektion/profilgrupp startas i syfte att arbeta långsiktigt med 

Kungälv Hockeys varumärke.



LEDARE
DET ÄR HÄR VI BÖRJAR ATT BYGGA FRAMTIDEN.

• Varje ledare skall genomgå klubbens ledarprogram, det för att förstå klubbens värdegrunder och att vi alla strävar mot ett gemensamt mål. De som inte genomför utbildningen 

passar dessvärre inte in i klubbens nya strategi och skall därför inte vara ledare i klubben.

• Ledarprogrammet innehåller en hel del verktyg som varje ledare skall ha kännedom om och använda i sitt ledarskap.

• Isledare, Lagledare, Materialare innefattas av ledarprogrammet (HS-J20)

• Alla nya ledare i klubben skall genomföra ledarprogrammet. 

• I unga år är inte det viktigaste att vinna, det viktiga är att alla spelare ges rätt möjlighet till rätt utveckling, utbildning och det är det alla ledare skall säkerställa. Det blir alltså 

individens utveckling vi mäter resultat på.

• Styrdokumentet skrivs om kopplat till tidigare punkt, här revideras punkten gällande samtliga cuper, vi går med det lag vi har, ingen nivåanpassning eller toppning får förekomma.. 

Hänvisa till Styrdokumentet. Gäller matcher och cuper. Nivåanpassning eller toppning gäller fram tills att man går in i A-pojkarna då vi skall börja förbereda spelarna inför 

juniorverksamheten.

• Ledare skall utöver klubbens ledarprogram genomföra av klubben anvisade förbundsutbildningar såsom GU, träningslära, BU1, BU2 med mera. Detta för att ha rätt licens på rätt 

nivå. Målet är att alla som är aktiva ledare har rätt nivå på utbildning dock skall minst 2st ledare vara utbildade, det kan ske i etapper om ledargruppen är stor. Ex. Om 

ledargruppen består av 2-4 ledare så utbildas samtliga i samma period.  Om ledargruppen består av

• mer än 4 så gäller principen 50% år 1 50% år 2 detta för att säkerställa nivå men ändock ha koll på kostnaderna. Klubben tillsätter 2 stödfunktioner som kommer att stötta och 

kvalitetssäkra. Se ”trappan”  Gäller HS – A-lag. (Sportchef & Utbildningsansvarig) Alla nya ledare skall innan säsong startar lämna in utdrag från belastningsregistret. ( följs upp av 

UBA).



HOCKEYSKOLAN
VÅR PLATTFORM FÖR FLER AKTIVA

• Klubben har en tydlig strategi för att nå ännu fler barn i unga åldrar.  Klubben vill nå ut till fler tjejer redan i hockeyskolan för att 

i framtiden kunna bilda tjejlag. 

• Vi har i vårt upptagningsområde ca 600 potentiellt nya hockeyspelare, målet är att nå 12-20% av dem i varje åldersgrupp, det 

innebär ca 40-60 nya barn i varje årskull.  Av dess så vill vi ha kvar minst 60% som fortsätter när det bildas lag.  Av dessa 60% så 

skall 20% vara flickor. (20-30 pojkar) (4-6 flickor)

• För att nå detta så behövs en mängd aktiviteter som kommer att skötas av Hockeyskolansvarig som äger planen för att nå 

målen. Plan för detta tas fram i samråd med framtidsgruppen, godkännes av styrelse.

• Parametrar för att nå framgång tas fram i aktivitetsplanen.

• Budget för genomförande av aktiviteter tas fram av ovan grupp och godkännes av styrelse



FÖRÄLDRAR I 
FRAMTIDENS FÖRENING 

• Alla föräldrar får årligen genomgång av ansvariga på 2-3st föräldraträffar:

• Detta kopplas till det spelar & föräldrakontrakt som skall ingå när man bildar lag i föreningen Sportchef arbetar igenom 

nuvarande kontrakt för remiss till styrelsen.

• För att förstå förväntningar & krav från bägge parter

• Detta för att alla skall känna gemenskap, utveckling och glädje i föreningen.

• Alla kommer inte bli proffs. Men glädjen till idrotten och minnena av klubben gör att man är kvar inom hockey på ett 

eller annat sätt ”Hockey For Life” all investerad tid ifrån föräldrar, spelare och klubb kommer tillbaka.



FRAMTIDENS FÖRENING 
BYGGER NYA MÖJLIGHETER

• Alla spelare ges ökad möjlighet till utveckling inom:

• Utveckling/utbildning på is.

• Fysträning

• Kost

• Kroppen och Hjärnan (Skolan)

• Ovan delar kommer vi att försöka kombinera interna resurser med externa, 

• Klubben investerar i ovan delar för att skapa spelare, medmänniskor som med tiden blir starka individer som kan hantera 

eventuella med och motgångar och komma starkare ur dessa.

• Spelare som förstår vikten av ödmjukhet och rätt inställning.

• Spelare som förstår skillnader och att laget kommer före jaget.

• Alla kommer inte bli proffs med glädjen till idrotten och minnena av klubben gör att man är kvar inom hockey på ett eller annat 

sätt ”Hockey For Life” all investerad tid ifrån föräldrar, spelare och klubb kommer tillbaka.



FRAMTIDENS FÖRENING 
NYA MÅL

• Nya mål i den 5 årsplan som nu sätts

• Inom 5 år så är målet för Hockeyskolan att vi har 80-120 barn och fått igång ett tjejlag (mixade åldrar)

• Inom 1 år så är målet att ha J18 U och J18 Division 1.  Inom 3 år ha ett lag i J18 Elit både sportligt och 

organisatoriskt (Ekonomiskt)

• Inom 3 år eller tidigare så är målet att vi har ett etablerat lag i J20 Elit J20 Elit. 

• Inom 3 år så är målet vi ha ett seniorlag i toppen av div 2 bestående av 75% egna spelare, som egen 

spelare räknas de som varit i Kungälv hela sin ungdomstid men även spelare som kommer till klubben 

som junior och spelar junior hockey och sedan går upp i seniorlag. 

• Inom 5 år så har vi minst ett tjejlag i blandade årsgrupper vi har ökat antalet flickor ifrån dagens nivå på 

1-2 upp till 20-25. Klubben skall arbeta aktivt för att få in så mycket tjejer som möjligt i hockeyn. 



FRAMTIDENS FÖRENING 
NYA MÅL KRÄVER FÖRÄNDRING

• Skills on/off ice tillförs, Föreningen tillsätter skills coach där individen ges möjlighet till att utveckla sina skills både on & off ice

efter behov.  Man kan be om önskemål till sportchef inom vilket område man behöver hjälp med. Skills on ice eller skills off ice.

För D2-A1 så skall Skills On/off Ice anpassas och mål sättas, vi vill ha hög nivå på skridsko och klubbteknik hos våra spelare. 

Målet är att tillgodose våra spelares individuella behov för att skapa moderna spelare.

• Syftet med detta är att ge varje individ möjlighet att utveckla sig själv utan press, slipa på sina färdigheter.

• Målet är att skapa tekniskt bättre spelare i hela klubben.

• Se sida 12 under stödfunktioner. (skills coacher Internt)



FRAMTIDENS FÖRENING 
NYA MÅL KRÄVER FÖRÄNDRING

• Vi uppmuntrar multiidrott från D-ungdom upp till A-pojk. Detta i linje med vårt samsynsavtal med de övriga idrotterna i regionen.

• Vi inför ordinarie fys i olika nivåer beroende på åldersgrupp. Fysträningen leds av utbildad eller meriterad fystränare. Från A-pojkar till 

seniorer. U-lagens fysträning leds av lagen internt med stöd av föreningens fystränare.

• Vi har Life kinetic som tillgång externt och vill på sikt göra detta internt.  

• Som en del i hockeyutbildningen går respektive ålderslag, HS till U16 minst två gånger per säsong på A-lagets hemmamatcher. Man går en 

gång under hösten samt en gång under våren. Syftet med detta är att stärka sammanhållningen i laget genom att genomföra en gemensam 

lagaktivitet men det syftar även till att man under matcherna skall ges möjlighet att specialstudera utvalda spelmoment eller spelare. 

• . Ledarnas roll under match är att ge spelarna uppgifter som skall specialstuderas under match samt att dessa skall diskuteras på 

efterföljande träning. Sportchef ombesörjer att plocka fram förslag till ledarna på lämpliga uppgifter som kan studeras under match. 

• Spelar och föräldrakontrakt skrivs på av alla medlemmar i klubben. (förväntningar, skyldigheter, åtaganden)

• Organisations och funktionsskiss tas fram och presenteras för föräldrar. 



FRAMTIDENS FÖRENING 
NYA MÅL KRÄVER FÖRÄNDRING

• Stort fokus läggs på ungdomsverksamheten, den ska utvecklas.

• Det investeras i ledare och ansvariga upp till och med 

Juniorverksamheten-

• Faddrar till U-Lagen tillsätts av A-lag, J-20 och J18.

• Vi bygger ungdomsverksamheten över närmaste 5 årsperioden 

med egna medel och stöd utifrån(tex SISU,)

• Vi skapar en ny bredd i föreningen som skall ge sportsliga 

resultat på sikt.

• Vi omfördelar kostnaderna och lägger tyngdpunkten av ökade 

intäkter på ungdoms- & juniorverksamheten 

• Målet med ungdomsverksamheten är att ha 25-30 spelare i 

varje åldersgrupp samt att ha tjejer i varje bokstavskategori A-

B-C-D

• Målet med Juniorverksamheten är att ha ett lag i J18 Elit både 

sportligt och organisatoriskt (Ekonomiskt) & J20 Elit samt 

breddlag. (J18 och J 18U är en träningsgrupp)

• Målet med A-laget är att vara ett topplag i Div 2 där unga 

juniorer får möjlighet att tidigt känna på seniorhockey för att 

på sikt kanske kunna ta sig vidare i karriären.

• Vill vara en förening som ständigt arbetar i linje med 

hemmaplansmodellen.



HS

B2

C1

C2

D1

D2

J20

J18

A-pojk

B1

A-lag

Satsningar de kommande 5 

åren. Olika stödfunktioner som 

skall säkerställa utvecklingen av 

föreningen.



FRAMTIDENS FÖRENING
STÖDFUNKTIONER

• Stödfunktioner som används 

• Skillscoacher

• Coachande ledarskap & Life Kinetic”

• Fystränare

• Kostrådgivare via sponsring.

• Framtidsgruppen

• Frågor till ovan stödfunktioner:

• Vad kan vi investera?

• Vem driver och äger frågan/frågorna internt? Grupper, kommité etc.

• Sponsorer

• Föräldrar, hur får vi dom att vara föräldrar och delaktiga på föräldranivå?

Klubben skapar förutsättningarna så att alla spelare når en bra utveckling över tid.  Alla dessa bokas in på schemalagda tider för respektive lag. Lag som vill 

använda sig av andra aktörer gör det i samråd med sportchef som skall kvalitetssäkra aktören.


