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Verksamhetsplan 2021 - Ishockey 

 

Visionen, de kortsiktiga målen, de långsiktiga sportsliga målen och riktlinjer för hur verksamheten 
ska bedrivas finns beskrivna i föreningens verksamhetspolicy, se bifogade dokument. Före 
halvårsskiftet 2021 ska Röda tråden revideras inför säsongen 2021/2022. I år kommer Röda tråden 
även innehålla riktlinjer, visioner, mål ur Hanvikens SK gemensamma förutsättningar. Röda tråden 
finner vi på THH hemsida. 
 
Våra långsiktiga sportsliga mål är 

1. Vi har fulla lag i alla åldersgrupper, med detta avses antal spelare per lag enligt nedan 
Hockeyskolans sista år (U9) = 50 anmälda spelare 
C-flickor  = 15 spelare träning för flickorna 
B-flickor  = 15 spelare träning för flickorna 
A-flickor  = 15 spelare träning för flickor 
D-blocket (U9-U10) = 40 spelare per åldersgrupp 
C-blocket (U11-U12) = 40 spelare per åldersgrupp 
B-blocket (U13-U14) = 35 utespelare och 3 målvakter per åldersgrupp 
A-blocket (U15-U16) = 35 utespelare och 3 målvakter per åldersgrupp 
J18   = 25 spelare 
J20   = 25 spelare 
A-lag   = 25 spelare 
Rekreation/B-lag Dam = 25 spelare 
Veteranlag  = 40 spelare för att spela +35 och +45 

 
2. Ambitionen för föreningens juniorlag är att spela i Regional. 

 
3. Föreningens representationslag (herr) ska vara etablerat lag i Division 1. 

 
Under säsongen 2021/2022 fortsätter Tyresö Hanviken Hockey resan för att gå mot visionen och de 
långsiktiga målen. Lag ska delta i seriespel i alla de åldersklasser som medges i förhållande till 
spelarantal och enligt de riktlinjer som finns i verksamhetsplanen. De sportsliga målen för senior-, 
junior- och ungdomslag är följande: 
 

 A-lag, ska säkerställa fortsatt spel i Hockeyettan och sikta mot att kvalificera sig till Allettan 
säsongen 2021/2022 (etablera sig på denna nivå). 

 J20, ska säkerställa fortsatt spel i Regional 
 J18, ska avancera till Regional 

 
För att lyckas nå de sportsliga målen är välutbildade och engagerade tränare en nyckelfråga. Sportsligt 
ansvarig har i uppdrag att säkerställa att föreningens tränare har rätt utbildning/kunskaper såväl 
hockeymässigt som pedagogiskt. 
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Utöver ordinarie ishockeyverksamhet ska sektionen ha fokus på fyra huvudområden: 
 

1. Utveckling av den sportsliga verksamheten 
a) Den sportsliga organisationen justeras genom att en sportkommitté etableras för 

juniorer, ungdom och flickor. Sportkommittén ska säkerställa en grundläggande 
kvalitetssäkring för verksamheten och en utveckling framåt rent sportsligt för dessa 
lag.  
 

b) För att fler ska kunna utöva ishockey längre i Tyresö kommun är ambitionen att utöka 
hockeyskolan för flickor.  

 
c) Samarbete med skolor behöver etableras. Samarbete med både Gymnasium och 

grundskola är önskvärt. 
 

2. Utveckling av organisationen 
a) Fortsatt arbete med att utveckla organisationens 3 huvudben när det gäller det 

sportsliga, sportkommittén, hockeyskolan och A-laget. 
 

3. Utveckling av ekonomin 
a) Ekonomistyrningen ska utvecklas i enlighet med de direktiv som kommer från 

Hanvikens SK. 
 

b) 2021 ska verksamheten generera överskott i enlighet med budget. Intäktssidan 
behöver förstärkas och e tt kostnadsfokus behövs samtidigt som föreningen gör en 
satsning på att höja den sportsliga nivån på A-laget.  
Prioriterade områden för detta under 2021 är: 

 Arbete med att öka intäkterna från partners/sponsorer. Coronakrisen 
kommer sannolikt att innebära att detta är ett utmanande mål. 

 Genomföra aktiviteter för att öka publikantalet till A-lagsmatcherna 

 Försäljning av Bingolotter (uppesittarkväll och julkalender) 

 Kostnadskontroll 
 

4. Sportsligt 
Ordinarie verksamhet under säsongen 2021/2022 kommer sammanfattningsvis att vara 
nedan.  
När detta skrivs finns en stor osäkerhet kring THH Academy och Clinic, cuper och event på 
grund av Coronakrisen. 

5.  
a) Utbildningen ska bedrivas i föreningens lag och i ishockeyskolan enligt Röda Tråden. 

 
b) Tränare i föreningens verksamhet utbildas i enlighet med utbildningsplan som tas 

fram av utbildningsansvarig Susanne Brolin. 
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c) THH Academy och Clinic kommer att erbjudas enligt följande: 

 Clinic eftersäsong 

 Sommarhockeyläger för U9-U16, 2 x 5 dagar 

 Höstlovsläger 

 Sportlovsläger 
 

d) Ungdomslagen kommer preliminärt att arrangera cuper och event enligt följande: 

 Kaatach Hockeyskoleavslutning i mars 2022, U8 (Event) 

 Cup i mars 2022, Flickor (Cup) 

 Fontanacupen i mars 2022, U10 (Cup) 

 Allhelgonacupen i november 2021, U14 (Cup) 

 Mellandagscupen i januari 2022, U12 (Cup) 

 Bauhauscupen i september 2021 U16 (Cup) 

 Länna Sport Cup i mars/april 2022, J18 (Cup) 

 Målvakter i föreningen erbjuds individuell teknikträning 
 

Aktiva i föreningen tjänstgör i föreningens verksamhet enligt nedan: 
1. Samtliga lag (ej hockeyskolan och rekreation/veteran) säljer Bingolotter enligt 

instruktion från föreningen. Ungdomslagen får del av förtjänsten för detta arbete till 
sina lagkassor. 

2. Ungdomslag upp till U14 & Flickor B/C tjänstgör i kafeterian på Trollbäckens IP 
3. Ungdomslag upp till U14 & Flickor B/C tjänstgör vid pantknappen på ICA Kvantum 

i Tyresö Centrum 
4. U15-U16 & Flickor A säljer granar åt Lions i december 
5. J18 och J20 tjänstgör på Bauhaus i maj och i december 
6. A-laget tjänstgör på Bauhaus i december 
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