
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2022 - Ishockey 
 

Visionen, de kortsiktiga målen, de långsiktiga sportsliga målen och riktlinjer för hur verksamheten 
ska bedrivas finns beskrivna i föreningens Röda tråd. Före halvårsskiftet 2022 ska Röda tråden 
revideras inför säsongen 2022/2023. I år kommer Röda tråden även innehålla värdegrundsord, 
visioner och mål ur Hanvikens SK gemensamma förutsättningar. Den sportsliga delen i Röda tråden 
blir ett eget dokument likt en ”sporthandbok”. Röda tråden finns att läsa på hemsidan. 
 

Våra långsiktiga sportsliga mål är: 
1. Att ha lag i alla åldersgrupper, med detta avses antal spelare per lag enligt nedan 

Hockeyskolan  = 250 spelare 
F10   = 15 spelare 
F12-14   = 15 spelare 
F16   = 20 utespelare och 2 målvakter    
U9-U10  = 40 spelare per åldersgrupp    D-blocket 
U11-U12  = 35 spelare per åldersgrupp    C-blocket 
U13-U14  = 25 utespelare och 2 målvakter per åldersgrupp B-blocket 
U15-U16   = 20 utespelare och 2 målvakter per åldersgrupp A-blocket 
J18   = 25 spelare 
J20   = 25 spelare 
A-lag   = 25 spelare 
Damer rekreation = 30 spelare 
+35, +45 Veteranlag = 40 spelare  
 

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

3. Föreningens representationslag (herr) ska vara ett etablerat lag i Hockeyettan. 
 

Under säsongen 2022/2023 fortsätter Tyresö Hanviken Hockey resan mot vår vision 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 2022/2023. 

● J20, ska säkerställa fortsatt spel i Regional och sikta på topp 4. 
● J18, ska avancera till Regional. 
● Ungdomslagen ska finnas representerade i alla åldersklasser  
● Sektionen har som ambition att rekrytera fler barn till hockeyskolan och för flickor 

säkerställa den sportsliga utvecklingen inom flickhockeysektionen. 
 

 
 



 

 

 

 

För att lyckas nå de sportsliga målen är välutbildade och engagerade tränare och ledare en nyckelfråga. 
Sportkommittén har i uppdrag att säkerställa att föreningens tränare och ledare har rätt 
utbildning/kunskaper såväl hockeymässigt som pedagogiskt. 
 

Utöver ordinarie ishockeyverksamhet ska sektionen ha fokus på sex huvudområden: 
 

1 Sportkommittén 
Sportkommittén ska utvecklas med hjälp av fler personer inom administration, junior, ungdom, 
flickor och en huvudansvarig för sportkommittén. Sportkommittén ska säkerställa en grundläggande 
kvalitetssäkring för verksamheten och en utveckling framåt rent sportsligt för dessa 
lag. Sportkommittén ska utveckla tränarmöten med externa föreläsare för att höja kvalitén på våra 
tränare för att utveckla verksamheten. Sportkommittén bör bestå av 8-10 personer och tillsammans 
ha ett budgeterat arvode på 200 000 kr.  
En arbetsbeskrivning ska tas fram för att skapa tydlighet i sportkommitténs arbetsuppgifter, hur de 
ska arbeta och vad som ska vara deras ansvarsområde. 
 
2 Utveckling av ekonomin 
Ekonomistyrningen ska utvecklas i enlighet med de direktiv som kommer från Hanvikens SK. 
I år 2022 ska verksamheten generera överskott i enlighet med budget. Intäktssidan behöver 
förstärkas och ett kostnadsfokus behövs samtidigt som föreningen gör en satsning på att höja den 
sportsliga nivån på A-laget. Prioriterade områden för detta under 2022 är: 
 

 Ett arbete för att öka intäkterna från partners och sponsorer.  

 Skapa och genomföra aktiviteter för att öka publikantalet till A-lagsmatcherna. 

 En föreningsaktivitet med Bingolotto ska genomföras. Hela ishockeysektionen ska sälja 
julkalender och bingolotter inför uppesittarkväll.  

 Löpande kostnadskontroll. 
 

3 Sportsligt 
Ordinarie verksamhet under säsongen 2022/2023 kommer sammanfattningsvis ske enligt nedan. 
Utbildning av tränare ska bedrivas enligt Tyresö Hanviken Hockey’s utbildningspolicy, finns att läsa 
på hemsidan. Utbildningsplan tas fram av utbildningsansvarig Susanne Brolin. Verksamhetens 
tränare ska genomgå utbildning enligt utbildningsplanen. 
 

THH Academy och Clinic kommer att erbjudas enligt följande: 

 THH Academy Clinic eftersäsong april-maj 22  För spelare födda 2011 - 2007  

 THH Academy Sommar  augusti 22  U9-U16, F10-F16 2 x 5 dagar 

 THH Academy Höstlov  oktober 22   

 THH Academy Jullov   december 22 
 

 
 



 

 

 

 

Ungdomslagen kommer preliminärt att arrangera cuper och hockeyskoj enligt följande: 
  
 Namn    Månad/År  Ålder  Typ 

 Effectimacupen   augusti 2022  F10/12  Cup 

 Bauhauscupen   september 2022 J18   Cup 

 Allhelgonacupen  november 2022 F16   Cup 

 Mellandagscupen  januari 2023  U14   Cup 

 Hockeyskoleavslutning mars 2023  U8   Hockeyskoj 

 Fontanacupen   mars 2023  U12   Cup 

 Länna Sport Cup   mars/april 2023 U15   Cup 
 

4 Aktiviteter 
Aktiva i föreningen tjänstgör i föreningens verksamhet enligt nedan: 

 Samtliga lag säljer Julkalender och Bingolotter enligt instruktion från föreningen. Samtliga 
lag får del av förtjänsten för detta arbete till sina respektive lagkassor. Undantagna från 
denna aktivitet är Hockeyskolan, Damrekreation och Veteraner. 

 Alla ungdomslagen upp till U14 & F10/12 tjänstgör i cafeterian på Trollbäckens IP. 

 Ungdomslagen U15-U16 & F16 säljer granar för Hanvikens SK för Lions i december. 

 Juniorlagen J18 och J20 tjänstgör på Bauhaus i månaderna maj och december. 

 A-laget tjänstgör på Bauhaus i månaden december 
  

5 Hemmaplansmodellen 
Hemmaplansmodellen utvecklad av Svenska Ishockeyförbundet den presenteras så här: 
Vi vill ge alla spelare möjlighet att lära sig färdigheter inom tekniska, taktiska, fysiologiska och 
psykosociala delar. För att möjliggöra detta måste tränare, föreningar och föräldrar tillsammans 
vara med och skapa dessa miljöer. Därför har vi tagit fram Hemmaplansmodellen – en vägvisare 
för tränare, föreningar och föräldrar med målet att skapa ett livslångt intresse för hockey, personlig 
utveckling och prestationer i världsklass./Swehockey. 
Styrelsen har för föreningen startat upp projektet Hemmaplansmodellen tillsammans med 
Stockholms ishockeyförbund under 2021 och fortsätter arbetet under 2022. Hemmaplansmodellen 
ska bygga välmående och presterande individer och lag, anpassad efter varje individs unika 
förutsättningar. Med rätt verktyg, kunskap och stöd skapar vi den här modellen för oss i Tyresö 
Hanviken Hockey. Gruppen som består av 9 personer arbetar vidare med projektet under 2022 
En presentation av projektet och hur är planerad för alla ledare i augusti 2022. 
Läs med fördel mer om Hemmaplansmodellen på hemsidan www.hanvikenssk.se/ishockey. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hanvikenssk.se/ishockey


 

 

 

 

6 “Nya ishallen” 
Nya ishallen beräknas stå klar under januari-februari 2023 och styrelsens uppdrag blir att säkerställa 
funktioner och bevaka Tyresö Hanviken hockeys intressen i ishallen under hösten 2022. 

Övrigt 
Styrelsemedlemmarna har sina egna barn befriade från sektionsavgiften upp till 4000:-, 
styrelsemedlemmar som inte har barn i föreningen har möjlighet att få liknande ersättning om så 
önskas. 
 

 

Styrelsen i Tyresö Hanviken Hockey 

Tyresö den 20 april 2022 

 

Mikael Westford 

Susanne Brolin 

Lars Olsson 

Annika Dahlqvist 
Jenny Böhlin 

Andreas Stjernudde 

Martin Huusmann 

Emelie Söderblom 
Robert Johansson 
 

 
 
 
 
 


