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Inledning
Hanvikens SK är en ideell förening där organisationsformen i huvudsak bygger på frivillighet och ett stort 
personligt engagemang, all makt utgår från medlemmarna. Det är av största vikt att alla som verkar i 
föreningen verkar mot samma mål och har en likartad uppfattning om hur och varför vi bedriver 
idrottsverksamheten. Därför är det viktigt att beslut som fattas är förankrade hos medlemmarna och 
respekteras av alla.

Tyresö Hanviken Hockey är en sektion i Hanvikens SK och i detta dokument hittar du HSK förenings 
vision, mål och värdegrund på sidorna 3-9 och därefter THH röda tråd som sektion. 
Säsongen 2021/22 består verksamheten i THH av cirka 500 aktiva medlemmar och cirka 160 ledare och 
tränare. Det gör Tyresö Hanviken Hockey till en av Stockholmsregionens största ishockeyföreningar i 
antal utövare.
 
Röda tråden är ett levande dokument som löpande utvecklas och förändras. På klubbens hemsida kommer 
du alltid kunna finna den senaste versionen av dokumentet.



HSK Vision

Tillsammans utvecklar vi idrotten för framtiden i Tyresö. All 
verksamhet skall bedrivas i ljuset av våra gemensamma 

värderingar; glädje, gemenskap och utveckling.

Vision 
& Mål



HSK mål

•Vårt mål är att erbjuda alla individer en allsidig träning och        idrottslig skolning. Verksamheten ska kännetecknas 
av kamratskap, glädje, gemenskap och kompetens. Vår strävan är en bred verksamhet där alla ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt. 

•Hanvikens SK ska vara en aktiv och god samhällsaktör som tar ansvar för individens sportsliga och sociala 
utveckling. För ett livslångt idrottsintresse med meningsfull och trygg fritid.

• Hanvikens SK kommer alltid värna om de individer som utbildas och utvecklas från våra egna led i syfte att de ska 
bli en betydande del av föreningens framtid som aktiva, ledare och föräldrar.

• Hanvikens SK ska arbeta för att utveckla våra demokratiska processer för att tillgodose alla medlemmars rätt till 
inflytande.

Vision 
& Mål



Föreningens Värdegrund

Glädje - Gemenskap - Utveckling



Inledning
Våra värderingar är föreningens identitet och ska sammanfatta      Hanvikens SKs riktlinjer och 
policy för hur ledare, aktiva och föräldrar ska representera och agera för att följa föreningens 
verksamhetsidé. Allting i vår verksamhet utgår från värdegrunden och ska leda till en sund miljö och 
en positiv föreningskultur. Vi vill utveckla ett livslångt idrottsintresse.

Värdegrunden utgår från våra tre värdeord GLÄDJE/GEMENSKAP/UTVECKLING

Värde- 
grund



Glädje

• Alla ska känna sig sedda och trygga i vår verksamhet

• Utifrån att vi respekterar och förhåller oss till de regler och anvisningar som styr 
verksamheten ska alla ha rätt att utrycka sin personlighet

• Vår barnidrott bedrivs utan resultatfokus, alla ska få känna glädjen i att träna och  tävla

Värde- 
grund



Gemenskap

•  Alla är välkomna att utöva idrott i Hanvikens SK

•  Alla hälsar på varandra

• Som aktiv, ledare och förälder är vi medvetna om att vi alltid representerar Hanvikens SK och 
därför agerar utifrån föreningens bästa

• Alla idrottare, ledare och föräldrar i Hanviken-familjen uppträder på ett schysst sätt

• Vi tränar och tävlar i Hanvikens SKs kläder

Värde- 
grund



Utveckling

• Individen i fokus - all vår utbildning utgår från ett individuellt perspektiv

• Alla aktiva i Hanvikens SK följer den utvecklingsplan som föreningen/sektionen bestämt

• Vi vill utveckla våra medlemmar både idrottsligt och socialt

• Vi främjar livslångt idrottande och arbetar för att alla ska kunna delta i vår verksamhet på sina 
egna villkor

• Vi satsar på de som vill inte bara de som kan

• Som idrottare i Hanvikens SK tränar du oftare än du spelar matcher/tävlar

Värde- 
grund



Aktiva
•Ska följa föreningens riktlinjer och policy
•Ska delta i aktiviteter och utbildningar ledda i föreningen regi
•Ska komma förberedd till träning och tävling och ha med sig rätt                              
utrustning samt följa klädpolicy

•Ska uppträda respektfullt mot med- & motståndare, domare och 
övriga funktionärer

•Ska förstå att utveckling i slutändan alltid är upp till de själva. 
Föreningen erbjuder förutsättningar för att lyckas och står för en 
kvalitativ utbildning

•Ska respektera ledarnas beslut vid uttagningar, men alltid ha rätt till 
en tydlig förklaring och motivering.

•Ska använda ett vårdat språk
•Ska stötta och uppmuntra lagkamrater och övriga i föreningen.
•Ska ha läst ”Röda tråden” och förstå vad den innebär

En aktiv utövare i Hanvikens 
SK uppträder alltid sportsligt. 
Den aktive har en hög 
motivationsnivå och en stark 
vilja att ständigt lära sig nya 
saker.

Värde- 
grund



Ledare
• Ska följa föreningens långsiktiga verksamhetsplan och                                
policy’s samt delta i aktiviteter och utbildningar i föreningens regi

• Ska sträva efter att utveckla sitt eget tränar- och ledarskap
• Ska uppträda respektfullt och ha en ödmjuk framtoning
• Ska uppmuntra och coacha de aktiva på ett positivt sätt
• Ska agera med ett sunt förnuft och vara en positiv förebild för de aktiva
• Ska sätta de aktivas utveckling före resultat
• Ska följa föreningens klädpolicy
• Ska vara förberedd inför träning och tävling
• Ska stimulera och utveckla alla inom gruppen
• Ska ha läst ”röda tråden” och förstå vad den innebär

Hanvikens SK:s ledare skall 
leda lärandet för föreningens 
aktiva i sportsligt och socialt 
hänseende. De ska lägga 
grunden för de aktivas 
långsiktiga idrottsintresse och 
vara engagerade i hela 
föreningens utvecklingsarbete, 
sätta utveckling, utbildning och 
individen före resultat.

Värde- 
grund



Föräldrar
•Ska vara en vital del av vår verksamhet 

•Ska låta den aktives tränare vara den enda som coachar 
under träning och tävling

•Ska heja och uppmuntra då det är ett positivt 
föräldraskap

•Ska respektera funktionärer, med- & motståndare, 
domare och övriga funktionärer samt deras beslut.

• Ska ha läst ”Röda tråden” och förstå vad den innebär

Utan föräldraengagemanget 
skulle vår verksamhet inte 
fungera. En Hanviken 
SK-förälder agerar stöttande 
mot föreningens aktiva. 
Föräldern låter ledarna ansvara 
för de aktivas utveckling vid 
både träning och tävling. De 
visar hänsyn och respekt mot 
motståndare, domare och 
övriga funktionärer.

Värde- 
grund



THH vision
Vi har ambitionen att vara en av de ambitiösaste 
ishockeyklubbarna i Stockholm, och ge alla ungdomar 
möjlighet att spela ishockey och skapa ett livslångt intresse.

Vision 
& Mål



THH målsättning
Inom sektionen har vi delat in våra mål i tre olika områden:

• Generella Mål

• Sportliga Mål

• Ekonomiska Mål



Generella mål
Tyresö Hanviken Hockeys övergripande målsättning är att skapa en attraktiv                        
ishockeyförening där det är roligt att spela ishockey, där ett livslångt intresse för 
ishockeyn skapas, där det finns en gemenskap inom hela ishockey verksamheten och där 
det finns stora möjligheter att utvecklas både som ishockeyspelare och som människa.
Tyresö Hanviken Hockey vill:

•Att Tyresö Hanviken Hockey ska behålla positionen som en av de största ishockey 
föreningarna i regionen.

•Skapa ett starkt varumärke för att i vår tur stärka våra samarbetspartners 
varumärken.

•Ha en god samverkan med Tyresö kommun och delar av det lokala näringslivet och 
föreningslivet för att  medverka till en meningsfull och aktiv fritid präglad av 
kamratskap, laganda och rent spel.

•Utbilda alla i fair play enligt Svenska ishockeyförbundets riktlinjer.
•Att vår verksamhet utvecklar barn och ungdomar såväl i ishockey som ur sociala 
perspektiv

Vision 
& Mål



Sportsliga mål - huvudmål

Tyresö Hanviken Hockeys målsättning är att med god organisation, tydliga riktlinjer och skickligt           
ledarskap skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet där våra seniorlag fylls med 
spelare från den egna verksamheten.
Våra sportsliga mål:

•Hockeyskolan ska vara fylld med barn, totalt cirka 50 barn per ålderskull (oavsett kön)
•Föreningen ska representeras i alla ungdomsserier (både flick- och pojkserier) och under 
ungdomsåren erbjuds alla att spela på den kunskapsnivå där man för närvarande befinner sig

•Föreningens båda juniorlag (J18 och J20) spelar i Regional. I juniorlagen är målsättningen att våra 
egna spelare är så välutbildade att dem kan konkurrera om spelplatserna men där lagen fylls utifrån 
sportsliga kunskaper

•Föreningens representationslag är etablerat i Hockeyettan. I A-laget finns det alltid utrymme för en 
utvecklingsfemma på 4-5 spelare under perioden maj-aug, dessa spelare kontrakteras i april med 
dessa förutsättningar. När säsongen är igång är åter dörrarna öppna för alla juniorspelare att 
konkurrera om träningstid i A-laget.

Vision 
& Mål



Hur når vi målen?
Träningsanläggningar

•För att föreningens ska kunna nå våra mål behöver verksamheten ha tillgång till ändamålsenliga träningsanläggningar i den utsträckning som krävs för 
att bedriva verksamhet                      i den omfattning och på den nivå som önskas.

•Föreningens styrelse ska arbeta tillsammans med Tyresö kommun för att skapa bra förutsättningar för att ishockey verksamheten ska kunna nå sina 
sportsliga mål.

Information
•Före säsongen ska samtliga spelare, ledare och föräldrar informeras om den det stilavtal som gäller för föreningen.
•Alla barn- och ungdomslag ska senast den 30 september lämna in en verksamhetsplan.
•Efter säsongen ska varje ledarteam utvärdera säsongens erfarenheter i relation till föreningens Röda tråd.

Spel och träningsfilosofi
•Vi tränar på ett målmedvetet sätt i syfte att utveckla den individuella spelaren och lagen på bästa sätt. Utbildningen bedrivs i enlighet med Svenska 
ishockeyförbundets riktlinjer för Tre kronors Hockeyskola, Ishockeyns ABC, Vägen till Elit och Ishockeyns Träningslära.

Nivåanpassning
•Huvudregeln är att våra barn och ungdomar spelar i sin egen ålderskull.
•Med nivåanpassning menas att man anpassar nivån efter spelarens utveckling. Utvecklingskurvan kan variera mycket mellan olika individer i samma 
ålder, detta är naturligt. Vi anser oss ha en skyldighet som förening att stimulera spelarna på den nivå de befinner sig. De spelare som kommit längst i 
sin 
ishockey utveckling måste erbjudas utmaningar i form av mer träning och matcher mot mer kvalificerat motstånd. De spelare som inte 
hunnit lika långt utvecklingsmässigt ges även dem möjlighet att spela matcher, få istid och utvecklas på lämplig nivå. Nivåanpassning kan 
ske såväl inom ålderskullar som genom samarbeten mellan ålderskullar.

Vision 
& Mål



Skolan

•Föreningen ska bidra till att spelarna i så stor utsträckning som möjligt kan nå goda studieresultat. Det är viktigt att 
skolarbete prioriteras. Föreningen får aldrig ställa villkor, träning/match mot skolarbete. Våra spelares uppförande 
och prestationer i skolan är viktig för den bedömning skolan gör då eleven ansöker om ledighet för cuper och 
turneringar. Föreningens ledare bör med jämna mellanrum påpeka att planering är viktig för att uppnå bra resultat i 
såväl skolan som i sitt idrottsutövande.
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Tyresö Hanviken Hockey - generellt
• Under Hockeyskolans fyra år, så är det lek som är det primära d.v.s. ”Lekstadiet”.

• Under de två första åren som lag (U9-U10), så specificeras grundläggande teknik i skridskoåkning och puckhantering med blå 
puck. Vi spelar bara smålagsspel.

• Upp till U14 skall alltid alla ha möjlighet att vara med, för att spela och träna på sin ambitionsnivå.

• Man kan syssla med flera idrotter, det är till och med något vi uppmuntrar.

• Flickor som går ur hockeyskolan har som huvudregel sin hemvist i flicklag (

• Man måste alltid följa överenskomna regler som förening eller lag har satt upp.

• Alla ålderskullar skall ha en årsplanering innehållande träning, matcher, cuper, läger och andra aktiviteter.

• I föreningen får ungdom och flickor träna extra med andra ålderskullar  men prioritering på sin egen ålderskull först.

• I föreningen får flickor träna extra med ungdom när inte stimulans kan tillgodoses i flicksektionen men prioritering på sin 
egen ålderskull först.
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THH i Träning
Ungdomar utvecklas olika snabbt i åldrarna men riktlinjerna nedan ska i huvudsak följas. Stort fokus ska läggas på teknik och att 
individen får en anpassad träning efter sin utveckling. Ishockeyns fyra huvudområden är:
• Teknik
• Taktik
• Fysik
• Mentalt 

 U9-U10 U11-U12 U13-U14 U15-U16 Junior- Senior

Lek och teknik Teknik-Speluppfattning Teknik-Speluppfattning-Spelförståels

e-Individens taktik

Teknik-Spelförståelse-Speluppfat

tning-Lagets taktik

Teknik-Spelförståelse-Speluppfat

tning-Lagets taktik

• Koordination 

• Rörlighet

• Koordination

• Rörlighet

• Styrka (uthållighet)

Snabbhet (aktion)

Rörlighet

Uthållighet

• Uthållighet (aerob)

Styrka (snabb)

Snabbhet (aktion maximal)

• Uthållighet (aerob, anaerob)

Styrka (maximal, snabb, 

uthållig)

Snabbhet (aktion, maximal, 

acceleration)
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Hockeyskolan – vår viktiga bas!
Målsättning - Allmänt

•Hockeyskolan ska ge individen en trygghet med underlaget. 

•Barnen lär sig vara på träning utan förälder.

•Barnen får lära sig ta emot instruktioner och lyssna på andra.

•De får prova på att vara med på spel.

•Vi vill att de ska vilja fortsätta träna ishockey efter Hockeyskolan.

•De ska lära sig vara en god träningskamrat och hjälpa andra.

•Målsättningen är att när lag bildas som nästa steg efter hockeyskolan ska 
lagen bestå av spelare i samma ålder.

THH:s tankar kring hockeyskolan

•Målet är att ha minst 50 anmälda spelare per årskull.

•Ishockeyskolan ska bedrivas enligt konceptet Tre Kronors 
Hockeyskola. 

•Äldsta årskullens ledare är faddrar till yngsta årskullens ledare varför 
dessa ska träna i anslutning till varandra. 

•De två yngsta årskullarna delar på isen och tränar på halvplan. De två 
äldsta årskullarna och flickhockeyskolan tränar på egen istid.

•Samtliga årskullar har möjlighet att träna både lördagar och söndagar.

•Verksamheten ska vara breddorienterad samt lek och lustfylld. Här 
börjar vi lägga grunden för ett livslångt ishockeyintresse.

•I de fall hockeyskoj ska spelas fördelas spelarna mellan lagen på andra 
grunder än utvecklings- och färdighetsmässiga. Hockeyskoj betraktas 
som ytterligare ett utbildningstillfälle och inget fokus läggs på resultaten. 
Ingen matchning eller toppning förekommer.

22

   



Flickhockeyskolan – vår viktiga bas
• Tyresö-Hanviken Hockey erbjuder flickor som vill spela hockey en egen träningsgrupp. Detta för att möjliggöra största möjliga 

behållning av idrottsintresserade flickor inom sporten. Flickorna tränar i samma träningsgrupp under hela hockeyskoletiden.
• Flickhockeyskolan tränar på en planhalva för sig, för att merutnyttja istider så länge numerären är låg. En träningstid ska vara på 

helger samtidigt med ordinarie hockeyskola. Den andra är på veckodag samtidigt med F-10. Ledare från F-10 ska faddra ledarna i 
flickhockeyskolan

• Verksamheten ska vara breddorienterad samt lek och lustfylld. Här börjar vi lägga grunden för ett livslångt ishockeyintresse.
• I de fall hockeyskoj ska spelas fördelas spelarna mellan lagen på andra grunder än utvecklings- och färdighetsmässiga. Hockeyskoj 

betraktas som ytterligare ett utbildningstillfälle och inget fokus läggs på resultaten. Ingen matchning eller toppning förekommer.
• De äldsta flickorna i flickhockeyskolan ska erbjudas individuell träning för en enkel övergång till F-10
• Innan flickorna lämnar hockeyskolan ska de ha: grundläggande skridsko- och klubbteknik, förståelse för begrepp som används 

inom hockeyn, övat lagspel och erbjudits möjlighet att vara målvakt



Delmål och riktlinjer - Flickor
• Tyresö-Hanviken Hockey har en etablerad flickhockey organisation med egen hockeyskola, och lag etablerade i de utvalda 

serierna F10, F12, F14 och F16. Vi har som ambition att växa genom de egna leden och finnas etablerade i samtliga flick- och 
damserier inom 5 år. 

• Från och med säsongen 2021/2022 har alla flickor sin hemvist i flicklagen. Eventuell träning i U-lagen sker efter 
dispensansökan hos sportkommittén, och ska grundas i spelarens behov av extra träning. Hänsyn ska tas till spelarens 
spelskicklighet och fysik samt eventuella övriga förutsättningar för ökad mängd träning. Eventuell överklagan av beslut från 
sportkommittén sker till styrelsen, som bedömer om prövningen gått till på ett felaktigt sätt. 

• Paraplyspelare från andra föreningar som vill delta i Tyresö Hanviken Hockeys verksamhet är välkomna! De betalar en 
säsongsavgift på 1.500 kr och medlemsavgift 250 kr säsongen 20/21. 

• Spelare i Tyresö Hanviken Hockey som önskar vara paraplyspelare i annan föreningen kan vara det. Detta är ett val varje 
individ gör och Tyresö Hanviken Hockey bidrar inte ekonomiskt till avgift i annan förening.

• Se separata sidor för F10, F12, F14 och F16 för mer detaljer.
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Delmål och riktlinjer – F10
Verksamheten för flickor födda 2013-2012 
• Flickor F10 tränar 2-3 dagar per vecka + match. Teorigenomgångar hålls vid behov. 
• De äldsta flickorna i F-10 ska erbjudas individuell träning för en enkel övergång till F-12
• Grunden i utbildning ska bedrivas enligt ABC-pärmens röda flik (8-9 år) samt Röda Tråden.
• Spelare som tillhör THH flickhockeyskolan och som ligger långt fram i hockeyutvecklingen kan tillåtas träning med F-10 efter dispensansökan till sportkommittén
• Spelare som är nybörjare och överåriga ska erbjudas träning och match med F10 under förutsättning att detta tillåts av seriebestämmelser, samt dispensansökan via 

sportkommittén.

• Matcher spelas som poolspel 3 mot 3 med matchtid 1 x 15 minuter och 90 sekunders byten. Spelplanen ska vara 15x20m = 1/6 dels yta av planen. 
• Spelarna har inga fasta positioner. Alla som vill ska prova att vara målvakt.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Vid flera lag skall dom vara jämna, lagen ska bestå av minst 6st 

utespelare + målvakt, alla spelar lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning får förekomma, beslut om antal lag tas av sportkommittén i 
samråd med huvudtränare 

• Spelare födda 2014 och senare deltar inte i seriespel. 

• Målet med säsongen är att barnen ska ha roligt, så att ett livslångt intresse för hockeyn skapas. 



Delmål och riktlinjer – F12
Verksamheten för flickor födda 2011-2010
• F12 tränar 3-4 dagar per vecka + match. Barmarksträning sker enligt säsongsplanering, teorigenomgångar hålls framförallt med dem äldre. 
• Grunden i utbildning ska bedrivas enligt ABC-pärmens blå flik (10-11 år), samt Röda Tråden.
• Spelare som är yngre än F12 och som ligger långt fram i hockeyutvecklingen tillåts träna och spela matcher med F12 om detta tillåts av seriebestämmelser och 

dispensansökan till sportkommittén.
• De äldsta flickorna i F-12 ska erbjudas individuell träning för en enkel övergång till F-16
• Flickor i F12 förväntas att prioritera lagets träningar och matcher under seriesäsong. 
• Matcher spelas som poolspel 3 mot 3 med matchtid 1 x 15 minuter och 60 sekunders byten. Spelplanen ska vara 15x30m = 1/4 dels yta av planen
• Spelarna har inga fasta positioner, alla som vill skall få stå i mål, mot slutet av  F-12 bör de som vill bli målvakter börja fokuserar på målvaktsspelet. 

Organiserad målvaktsträning ska erbjudas av föreningen.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Vid flera lag skall de vara jämna, lagen ska bestå av minst 

6st utespelare + målvakt alla skall spela lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning får förekomma, beslut om antal lag tas av 
sportkommittén i samråd med huvudtränare 

• Målet med säsongen är att barnen ska ha roligt, så att ett livslångt intresse för hockeyn skapas. 



Delmål och riktlinjer – F14
Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 9 st utespelare och 1 st målvakt. F14 kan säsongen 2021/2022 om numerärer saknas enbart spela matchspel med sammansatt lag från F16 och 
eventuellt F12. Säsongen 2021/2022 tilldelas då inte F14 några träningstider utan spelare tränar med F12 och F16. Nytt beslut om F14 kommer att tas av föreningen till säsongen 2022/2023.

Målet är att ett lag anmäls till Stockholm Hockey Cup

• Nivåanpassad laguttagning sker till match utifrån huvudtränarens bedömning av kriterier såsom utvecklingsnivå, träningsnärvaro, engagemang och uppförande.

• Inför övriga cuper och turneringar informerar huvudtränaren om vad som gäller angående resultaten och laguttagningar.

• Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds träning och eventuellt spel med yngre åldersgrupp.

• Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel i äldre åldersgrupp.

• Målet med säsongen är att så många spelare som möjligt har kommit så långt i sin utveckling att de klarar av matchspel i den högre serien.

• F14 tränar 3-4 dagar per vecka + match(all träning behöver inte ske på is). 

• Teorigenomgångar hålls regelbundet. 

• Utbildning bedrivs enligt ABC-pärmens orangea flik (13-14 år), samt Röda Tråden. 

• Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter.



Delmål och riktlinjer – F16
Verksamheten bedrivs i en träningsgrupp

• F16 spelar på helplan.
• Matchtid är 2x20 minuter.
• Samtliga lag ska i möjligaste mån spela med minst tre femmor i varje match & samtliga ombytta spelare ska delta i spelet på isen.
• F16 är en anmälningsserie. Föreningen kan anmäla flera lag.
• F16 spelas som en rak serie med 14-20 omgångar.
• F16 spelar mellan vecka 41 och vecka 11.
• Spelare i föreningar som inte deltar med egna lag eller ingår samverkan för seriespel kan lånas ut till förening deltagande i tävlingsverksamhet.
• Dispensansökan sker på särskild blankett. Spelare kan endast representera högst två föreningar i olika serier.
• Överåriga och underåriga spelare är inte tillåtna, undantaget ev. personliga dispenser.
• Matchrapportering sker i OVR.
• Tabeller och resultat publiceras.

F16 tränar 4 dagar per vecka + match. Teorigenomgångar hålls regelbundet. Utbildning bedrivs enligt ABC-pärmens orangea flik (13-14 år), samt Röda Tråden. 
Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter.



Delmål och riktlinjer – Damjunior
Laget skapas om det finns minst 15 spelare och förutsättningar för att tillhandahålla istid. 

Beslut om att bilda ett damjuniorlag säsongen 2022/2023 är taget av föreningens styrelse. 

• Målsättning är att laget består av 15 spelare, varav två målvakter.

• Laget tas ut av huvudtränaren utifrån kriterier som huvudtränaren definierar i början av säsongen.

• Damjuniorer tränar 4-5 gånger i veckan + matcher (aktivitet 6 dagar per vecka).

• Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter

De långsiktiga målen för damjuniorer är:

• Säsongen 2022/2023 ska föreningen ha ett seriespelande damjuniorlag

• Damjuniorerna ska tillhöra den övre delen av serietabellen.



Delmål och riktlinjer – U9
Verksamheten bedrivs i en träningsgrupp.
Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 40 spelare inklusive blivande målvakter. 

•Detta är säsongen då organisationen kring årsgruppen formeras.
• Matcher spelas 1 x 15 minuter med 60 sekunders byten. Poolspel.
• Spelarna har inga fasta positioner. Alla som vill provar att vara målvakt.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Beslut om antal lag i seriespel 
tas av sportkommitté i samråd med huvudtränare för gruppen.
• Lagen görs jämna och rullas runt under säsongen.
• Alla spelar lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning förekommer.
• Målet med säsongen är att barnen ska ha roligt, så att ett livslångt intresse för hockeyn skapas.

U9 tränar 2-3 dagar per vecka + match (all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls vid behov. Utbildning bedrivs 
enligt ABC-pärmens röda flik (9-10 år) samt Röda Tråden.
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Delmål och riktlinjer – U10
Verksamheten bedrivs i en träningsgrupp.
Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 40 spelare inklusive blivande målvakter. 

• Matcher spelas 1 x 15 minuter med 60 sekunders byten. Poolspel.
• Spelarna har inga fasta positioner. De som har ett intresse av att bli målvakt turas om att stå i mål.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Beslut om antal lag i seriespel tas av 
sportkommitte i samråd med huvudtränare för gruppen.
• Lagen görs jämna och rullas runt under säsongen.
• Alla spelar lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning förekommer.
• Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds att träna med yngre åldersgrupp.
• Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning med äldre åldersgrupp.
• Målet med säsongen är att barnen ska ha roligt, så att ett livslångt intresse för hockeyn befästs.

U10 tränar 2-3 dagar per vecka + match(all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls vid behov. Utbildning bedrivs enligt ABC-pärmens 
röda flik (9-10 år) samt Röda Tråden
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Delmål och riktlinjer – U11

Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 40 spelare inklusive blivande målvakter.

• Matcher spelas 1 x 15 minuter med 60 sekunders byten. Poolspel.
• Utespelarna har inga fasta positioner. De som har ett intresse av att bli målvakt turas om att stå i mål. När man inte står i mål  får de vara utespelare.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Beslut om antal lag i seriespel tas av 
sportkommitte i samråd med huvudtränare för gruppen.
• Lagen görs jämna och rullas runt under säsongen.
• Alla spelar lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning förekommer.
• Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds att träna med yngre åldersgrupp.
• Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel i äldre åldersgrupp.
• Målet med säsongen är att samtliga spelare kommit så långt som möjligt i sin hockeyutveckling

U11 tränar 3-4 dagar per vecka + match (all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls vid behov. 
Utbildning bedrivs enligt ABC-pärmens blå flik (11-12 år), samt Röda Tråden.
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Delmål och riktlinjer – U12

Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 40 spelare inklusive blivande målvakter.

• Första året med spel på helplan och tacklingar.
• Spelarna har inga fasta positioner, förutom målvakterna som nu fokuserar på målvaktsspelet. Organiserad målvaktsträning ska erbjudas.
• Antalet lag som anmäls till Stockholm Hockey Cup beror på antalet spelare och ledare i årsgruppen. Beslut om antal lag i seriespel tas av 
sportkommitté i samråd med huvudtränare för gruppen.
• Lagen görs jämna och rullas runt under säsongen.
• Alla spelar lika mycket och resultaten är betydelselösa. Ingen matchning eller toppning förekommer.
• Målsättningen är att alla spelare ska få möjlighet att delta på samma antal cuper per säsong .
• Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds träning och spel med (enligt seriebestämmelsernas kriterier) med yngre åldersgrupp.
• Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel i äldre åldersgrupp.
•Målet med säsongen är att så många spelare som möjligt har kommit så långt i sin utveckling.

U12 tränar 3-4 dagar per vecka + match (all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls vid behov. 
Utbildning bedrivs enligt ABC-pärmens blå flik (11-12 år), samt Röda Tråden.
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Delmål och riktlinjer – U13

Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 30 utespelare och 4 målvakter. 

•Första året med serietabell
•Målet är att två lag anmäls till Stockholm Hockey Cup, i olika serier för att erbjuda matchspel på olika nivåer
•Nivåanpassad laguttagning kan ske till match utifrån huvudtränarens bedömning av kriterier såsom utvecklingsnivå, träningsnärvaro, engagemang 
och uppförande.
•Inför övriga cuper och turneringar informerar huvudtränaren om vad som gäller angående resultaten och laguttagningar.
•Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds träning och spel med (enligt seriebestämmelsernas kriterier) med yngre åldersgrupp.
•Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel i äldre åldersgrupp.
•Målet med säsongen är att så många spelare som möjligt har kommit så långt i sin utveckling att de klarar av matchspel i den högre serien.

U13 tränar 3-4 dagar per vecka + match(all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls regelbundet. Utbildning bedrivs enligt 
ABC-pärmens orangea flik (13-14 år), samt Röda Tråden. Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter.
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Delmål och riktlinjer – U14

Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av 25 utespelare och 3 målvakter. 

•Målet är att två lag anmäls till Stockholm Hockey Cup
•Målsättningen är att föreningen tillsätter en extern huvudtränare, ej föräldratränare.
•Nivåanpassad laguttagning sker till match utifrån huvudtränarens bedömning av kriterier såsom utvecklingsnivå, träningsnärvaro, engagemang och 
uppförande.
•Inför övriga cuper och turneringar informerar huvudtränaren om vad som gäller angående resultaten och laguttagningar.
•Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds träning och spel med (enligt seriebestämmelsernas kriterier) med yngre åldersgrupp.
•Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel i äldre åldersgrupp.
•Målet med säsongen är att så många spelare som möjligt har kommit så långt i sin utveckling att de klarar av matchspel i den högre serien.

U14 tränar 3-4 dagar per vecka + match(all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls regelbundet. Utbildning bedrivs enligt 
ABC-pärmens orangea flik (13-14 år), samt Röda Tråden. Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter.
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Delmål och riktlinjer – A-blocket

Målsättningen är att årsgruppen ska bestå av spelarunderlag för två lag.

•Nivåanpassad laguttagning utifrån kriterier som huvudtränaren definierat i början av säsongen.
•Målsättningen är att föreningen tillsätter en extern huvudtränare, ej föräldratränare.
•Spelare som ligger efter i sin utveckling erbjuds träning och spel med (enligt seriebestämmelsernas kriterier) med yngre åldersgrupp.
•Spelare som ligger före de andra jämnåriga i sin utveckling erbjuds träning och spel hos J18.
•Målet med säsongen är att förbereda spelarna för kommande juniorspel.

A-blocket tränar 3-5 dagar per vecka + matcher(all träning behöver inte ske på is). Teorigenomgångar hålls regelbundet. Utbildning bedrivs enligt 
ABC-pärmens gula flik (15-16 år), samt Röda Tråden. Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter.
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Delmål och riktlinjer – J18/J20
J18/J20
•Målsättning är att laget består av 25 spelare, varav två målvakter. 
•Laget tas ut av huvudtränaren utifrån kriterier som huvudtränaren definierar i början av säsongen.
•Målet på lång sikt är vara ett etablerat lag i Regionselit.
•J18/J20 tränar 3-5 gånger i veckan + matcher (aktivitet 6 dagar per vecka).
•Organiserad målvaktsträning ska erbjudas målvakter

Målen för J18 är:

• Säsongen 2021/2022: Avancera till Regional och därefter etablera sig i denna serie.
Målen för J20 är:
• Säsongen 2021/2022: Etablera sig topp 4 i Regional.
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Delmål och riktlinjer – seniorlagen

A-lag
•Målsättningen är att laget består av 25 spelare, varav två målvakter.
•Med spelarna skrivs spelarkontrakt och det åligger såväl föreningen som spelarna att fullfölja de åtaganden som föreskrivs i kontraktet.
•Målet på lång sikt är att A-laget ska vara ett etablerat lag i Hockeyettan.

Veteranlag
•Veteranhockeyspelare blir man det år man fyller 35 år.
•Målet är att så många som möjligt av föreningens tidigare aktiva spelare fortsätter spela ishockey i föreningen och att föreningen kan ha lag i både 
+35 –serien och +45 –serien.

Damlag
•Om spelarunderlag finns skapas ett damlag efter beslut i styrelsen.

Dam rekreation
•Målet är att så många damer som möjligt fortsätter/börjar spela ishockey i föreningen och att föreningen kan ha i seriespel.
• Dam rekreation är ett motionärslag som kan jämföras med veteranlag för herrar med den skillnaden att spelare i Dam
Rekreation kan delta i seriespel från 18-års ålder.
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THH i Tävling
Allmänt

•Generellt gäller att alla aktiva bör träna oftare än man tävlar. 

•Alla aktiva och tränare ska följa klubbens träningspolicy.
Låt prestationen vara överordnad resultatet.

Tävlingsanmälan

•Tävlandet med lagen sker i samråd med Sportchef. Samtliga tävlingsanmälningar förutsätter Sportchefens 
godkännande.

•Alla ska meddela sin tränare i god tid före sista anmälningsdag eller enligt vad tränarna anger.

•Om spelare har blivit kallad till en match eller cup och sedan avstår, så innebär det inte med automatik att man har 
en match till godo eller innestående. Tränaren och lagledaren kommer att i grunden kalla alla till matcher på olika 
nivåer, beroende på närvaro och intresse. Tränaren är alltid den som avgör var och när spelaren skall spela.
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