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1 Sammanfattning 
Detta dokument utgör utbildningspolicy för ledare i Tyresö Hanvikens Hockey. Föreningens 

målsättning är att kvaliteten på verksamheten är så hög att alla barn och ungdomar i Tyresö 

kommun vill stanna i föreningen under hela ungdomstiden och att varje spelare ska kunna 

utvecklas till sin maximala nivå inom föreningen. En förutsättning för att nå målsättningen är 

att föreningens ledare är välutbildade. 

 

Alla tränare ska vid träning och match ha rätt utbildning enligt utbildningsstegen. En tränares 

legitimation (utbildningsnivå) är bara giltig i tre år, sedan är det dags att uppdatera sig genom 

att läsa vidare.  

 

Utbildningsnivån för respektive åldersgrupp som står angiven i sektion 1.3 är den totala för 

träningsgruppen. Vidare är antalet utbildade personer det som föreningen står för. Vill ett lag 

ha fler utbildade personer finns inget hinder mot detta men laget står då själva för 

kostnaderna. 

 

Uppkommer utbildningsbehov som inte kunnat förutses då verksamhetsplanen gjordes anmäls 

utbildningsbehovet till utbildningsansvarige per mail.  

 

Kontaktuppgifter till utbildningsansvarig mail: thh_utbildning@hanvikenssk.se 

(mer info hittar ni på sektionens hemsida.) 

1.1 Viktiga datum 
 

 Sep – okt  Kursperiod hösten 

 Feb – april Kursperiod våren 

 1 december  Sista dag för att skicka in utbildningsplan för tränare som inte har 

                                rätt utbildningsnivå. 

 1 november vårens kurser öppnar för anmälan 

 1 maj  höstens kurser öppnar för anmälan 

1.2 Motprestation från ledare som får betald utbildning 

Föreningen förväntar sig att den ledare som fått en betald utbildning stannar kvar som ledare i 

föreningen minst under den säsong som utbildningen ägt rum och ytterligare en säsong. 

Skulle ledaren sluta sitt uppdrag tidigare än detta blir ledaren skyldig att återbetala hela eller 

delar av kursavgiften enligt nedan.  

Alla ledare ska vara medlemmar. 

a) Slutar ledaren under samma säsong som ledaren gått en utbildning blir ledaren skyldig att 

återbetala hela kursavgiften. 

b) Slutar ledaren säsongen efter ledaren gått en utbildning blir ledaren skyldig att återbetala 

halva kursavgiften. 

c) uteblir ledaren från utbildning som han/hon är anmäld till på sådant sätt att föreningen får 

betala kursavgiften blir ledaren skyldig att betala kursavgiften. 

Föreningen kommer att fakturera ledaren enligt ovan. 
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1.3 Utbildning tränare 

1.3.1 Barn- och ungdom pojk 
 

 Ishockeyskolan år 1-3 – minimikrav Tre kronors Hockeyskola. Föreningen utbildar 

varje år två ledare i Tre kronors Hockeyskola. 

 

 Ishockeyskolan sista året – minimikrav Tre kronors Hockeyskola. Årskullen ska ha två 

ledare som genomgått Svenska ishockeyförbunds grundkurs i ishockey. 

 

 U9 – minimikrav Grundkurs (nivå 8). Årskullen ska ha så många ledare som 

genomgått Svenska ishockeyförbundets grundkurs i ishockey som man har anmält lag 

till Stockholm Hockey Cup (SHC). 

 

 U10 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1 (nivå 7). Årskullen ska ha så många 

ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält 

lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 U11 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1 (nivå 7). Årskullen ska ha så många 

ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält 

lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 U12 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1 (nivå 7). Årskullen ska ha så många 

ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält 

lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 U13 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1, Träningslära 1 (nivå 6). Årskullen 

ska ha så många ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som 

man har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 U14 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1, Träningslära 1(nivå 6). Årskullen 

ska ha så många ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som 

man har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 U15 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1, Barn & ungdom 2, Träningslära 

1(nivå 5). Årskullen ska ha så många ledare som genomgått Svenska 

ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

  

 U16 – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1, Barn & ungdom 2, Träningslära 1 

(nivå 5). Årskullen ska ha så många ledare som genomgått Svenska 

Ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 
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1.3.2 Barn- och ungdom flick  

 

 Flickor C (U11) – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1 (nivå 7). Årskullen ska 

ha så många ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som man 

har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 Flickor B (U11) – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1 (nivå 7). Årskullen ska 

ha så många ledare som genomgått Svenska ishockeyförbundets minimikrav som man 

har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

 Flickor A (U15) – minimikrav Grundkurs, Barn & ungdom 1, Barn & ungdom 2, 

Träningslära 1(nivå 5). Årskullen ska ha så många ledare som genomgått Svenska 

ishockeyförbundets minimikrav som man har anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

1.3.3 Junior- och senior herr 

 J18 – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha en 

huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

 J20 – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha en 

huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

 A-lag – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha en 

huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

 B-lag – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha en 

huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

Juniorer div 1 & 2, seniorer div 2 – minimikrav Grundkurs, Junior & Senior 1 (eller 

BU1 & 2), Träningslära 1 

 

Juniorer elit, seniorer div 1, riksserien - minimikrav Grundkurs, Junior & Senior 1, 

Junior & senior 2, Träningslära 1 och Träningslära 2 

1.3.4 Junior- och senior dam 

 Flickjunior – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha 

en huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

 Damlag – minikravet varierar beroende på vilken serie laget spelar i. Laget ska ha en 

huvudtränare som är behörig för aktuell serie. 

 

Damer div 1 & 2 - minimikrav Grundkurs, Junior & Senior 1 (eller BU1 & 2), 

Träningslära 1 
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1.4 Utbildning målvaktstränare 

 Ishockeyskolan, - 

 U9, grundkurs i ishockey, en person 

 U10, grundkurs i ishockey en person 

 U11, grundkurs i ishockey en person 

 U12 – U16 Grund kurs, MV1 & MV2, Träningslära 1, en person som anlitas av 

föreningen. 

 Flickor C (9-11år), grundkurs i ishockey en person  

 Flickor B (10-13år), grundkurs i ishockey en person 

 Flickor A (11-16år), Grund kurs, MV1, Träningslära 1, en person som anlitas av 

föreningen 

 J18, Grund kurs, MV1 & MV2, Träningslära 1, en person som anlitas av föreningen 

 J20, Grund kurs, MV1 & MV2, Träningslära 1, en person som anlitas av föreningen 

 A-lag, Grund kurs, MV1 & MV2, Träningslära 1, en person som anlitas av föreningen 

 

 

1.5 Utbildning materialförvaltare 

 Internutbildning för en person per anmält lag till Stockholm Hockey Cup 
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1.6 Tränarlegitimationer 

Detta är minikravet som förbundet ställer på den en tränare som är ansvarig i båset under 

match i seriespel. 
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Övrigt 

1.7 OVR från U13 och uppåt & Flickor A 
Alla matcher från U13 och uppåt ska rapporteras online i OVR. OVR står för On Venue 

Results och är det rapporteringssystem som svensk ishockey använder.  

Den som har behörighet att använda OVR kallas resultatanvändare. Sådan behörighet 

utdelas av varje enskild förenings föreningsanvändare. Varje förening ansvarar också 

för att resultatanvändare utbildas och får rätt behörighet i systemet för att sköta 

rapporteringen vid match. Du som är resultatanvändare hittar utförliga manualer på 

förstasidan när du loggar in i TSM. Där kan du också ladda ner det program som behövs 

för att kunna rapportera online. Stockholms Ishockeyförbund tillhandahåller varje höst 

utbildningar i matchrapportering i OVR. Föreningen betalar för 3 personer per anmält 

lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

1.8 OVR Light från U9 – U12 & Flickor C & B 
Matchrapportering sker i OVR och ska innehålla uppgifter om matchdatum, serie, 

matchnummer, tid och plats, hemmalag och bortalag, deltagare, tröjnummer, födelseår, 

tränare samt domare. 

1.9 Båsfunktionärsutbildning från U11och uppåt 
Det är ett krav att alla protokollförare har genomgått utbildningen. Kursen är 

obligatorisk för samtliga som ska verka som protokollförare och ska genomgås oavsett 

om personen även går en OVR kurs.  

Om det inte finns någon utbildad protokollförare kommer domaren att rapportera det. 

Utbildningen gäller personer som tjänstgör som båsfunktionärer i senior-, junior-, eller 

ungdomsserier (ej U10 och U9) 

Utbildningen fokuserar på regeländringarna inom svensk ishockey, samt repetition av 

båspersonalens uppgifter inklusive kvittningsregler och procedurer vid uppskjutna 

straff.  

Kursdeltagarna kommer att licensieras som protokollförare. Licensen är giltig 1 år och 

behöver förnyas varje säsong.  

Föreningen betalar för 3 personer per anmält lag till Stockholm Hockey Cup. 

 

1.10 Övrig utbildning/deltagande i distriktsverksamhet 
All utbildning/deltagande i distriktsverksamhet som kostar pengar utöver det som 

nämns i Tyresö Hanviken Hockey utbildningspolicy eller erbjuds av sektionen får 

deltagande betala själva. Gäller både TV-puck och Stålbucklan. 
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1.11  Versionshistorik 
 

 

Datum Version Beskrivning Författare 

2012-06-30 0.9 Första utkast Johan Österman 

2012-08-19 0.91 Justeringar efter styrelsemöte 

2012-08-13 

Johan Österman 

2012-12-03 0.92 Justeringar efter synpunkter Johan Österman 

2012-12-10 1.00 Beslutad version av styrelsen Johan Österman 

2018-10-14 1.00 Uppdatering  Susanne Brolin 

2018-11-14 1.00 Uppdatering Susanne Brolin 

2019-01-02 1.00 Uppdatering Susanne Brolin 

2020-03-07 1.00 Uppdatering Susanne Brolin 

2020-03-23 1.00 Uppdatering Susanne Brolin 
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