
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 - Ishockey 
 

Ledningsarbete 

Under säsongen har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten. Föreningen har även 
representerats vid Stockholms ishockeyförbunds årsmöte & ordförande- och sportchefskonferenser. 
Föreningen har även representerats på Hockeyettans styrelsemöten och årsmöten. 

 

Styrelsemedlemmarna har sina egna barn befriade från sektionsavgift på upp till 4 000 kr, 
styrelsemedlemmar som inte har barn i föreningen har möjlighet att få liknande ersättning om så 
önskas. 
 

Under våren har styrelsen fokuserat på att uppdatera ett antal policyverktyg för att säkerställa 
verksamhetens kvalité för framtiden, såsom Röda tråden, Stilavtal, materialpolicy, utrustningspolicy, 
klädpolicy och övergångspolicy. 

 

En ny grafisk manual har skapats för THH där ny uppdaterad logotyp skapades för att närma sig 
huvudföreningens logotyp och få en större gemenskap mellan sektionerna. 
 

Ett årshjul/verksamhetsplan har uppdaterats för att underlätta arbetet för kommande styrelse och 
sportkommitté, kansli och ordförande.  

Ny dagordning och dokument för styrelsemötena har påbörjats men pausat under hösten. 
 

Styrelsen har under året bearbetat projektet ”hockeygymnasium i Tyresö” och jobbar vidare på 
förutsättningarna för framtiden. 
 

Styrelsen har startat upp Hemmaplansmodellen tillsammans med Stockholms ishockeyförbund.  
Hemmaplansmodellen är en praktisk, vägledande guide byggd på kunskap och erfarenhet med målet 
att skapa ett livslångt intresse för hockey, personlig utveckling och prestationer i världsklass. 
Hemmaplansmodellen har genomfört 3 möten med förbundet och ett antal egna möten. En grupp 
på 9 personer från föreningen arbetar med detta projekt. 

 

Årets verksamhet har präglats av pandemin där styrelsen hela tiden varit flexibel och efter behov 
skapat förändringar för verksamheten, det i samband med sportkommittén och förbundet. 
 

Styrelsen har även genomdrivit försäljning Bingolottos julkalendrar och bingolotter till 
uppesittarkvällen med stor framgång, aktiviteten blev föreningens enskilt största inkomstkälla under 
2021 utanför sektionsavgifter och LOK stödet.  
 
 



 

 

 

 

Styrelsen har under året genomfört reklamkampanjer för flickhockeyskolan i sociala media, samt 
genomfört en framgångsrik hockeycamp för flicklagen med högt deltagande även från andra 
föreningar.  

 

Organisationen 

Föreningens sportkommitté har haft det huvudsakliga ansvaret för den sportsliga verksamheten i 
ungdom, flickor och juniorer. Sportkommittén har bestått av 8 personer. 1 person har lämnat 
kommittén under året. Sportkommittén är arvoderad till ett gemensamt belopp på 145 000 kr. 
 

Föreningens arbete drivs av ett fåtal personer. En kraftfull insats behöver göras för att rekrytera 
personer som kan hjälpa till med föreningsarbetet och i sportkommittén för framtiden. 
 

Externa tränare har bedrivit verksamheten i J20, J18, U16, U15 och U14. 2 st målvaktstränare har 
varit anställda för att bedriva bra målvaktsträningar i ungdoms-, flick- och juniorverksamheten. 

Den externa tränaren i U14 lämnade sitt uppdrag i oktober och ersattes av föräldratränare. 

 

Sportkommittén har genomfört 4 st tränarmöten med våra ungdomstränare. Externa föreläsare har 
tagits in i samband med dessa möten. 
 

A-lagets organisation styrs av sportchef Mats Börjel med hjälp av Lars Olsson från styrelsen. 
 

Jenny Böhlin med hjälp av Tommy Plog har ansvarat för och tillsammans lett vår hockeyskola. 
 

Sportsligt 

Antalet aktiva inklusive hockeyskolan framgår i tabellen nedan. 
 

Antal utövare Februari 
2022 

Februari 
2021 

Februari 
2020 

Totalt 653 588 599 

- varav flickor 83 68 67 

- varav damer 25 28 32 

 

Sportsligt under säsongen (endast lagen med sportsliga målsättningar från föreningen 
nämns här): 
A-laget har spelat sin femte säsong i Hockeyettan. Laget gjorde bra ifrån sig i grundserien och 
avancerade till allettan. I Allettan har motståndet var kvalitativt, vi har lärt oss mycket och vet vad 
som behövs för att bli ett etablerat Allettanlag. 
 
 

 



 

 

 
 
 

 J20 har spelat sin fjärde säsong i J20 Regional. Laget har haft en ojämn säsong och kämpat på den 
nedre halvan före jul, men klarat avancemanget till J20 regional fortsättningsvis efter jul. 

• J18-laget har haft en säsong som sportsligt varit mycket bra. I seriespelet vann laget mer eller mindre 
alla sina matcher vilket förde dem till Allettan efter jul. Vi tror på en bra möjlighet för att nå vårt 
sportsliga mål, att gå upp i J18 Regional.  

M                  

                     Målvakter och hockeyskola 

                     Målvakter har haft separat teknikträning med målvaktstränare från U11 till J20. 

Föreningens hockeyskola har haft en bra verksamhet med många aktiva barn. Vi upplever dock att 
pandemin har påverkat antalet aktiva lite till det negativa under säsongen. När hockeyskolan startade 
säsongen i oktober 2021 var det cirka 250 aktiva och glada barn i hockeyskolan. Vår hockeyskola 
bedrivs enligt konceptet Tre Kronors Hockeyskola. 

 

Seriespel 

Under säsongen har föreningen medverkat i seriespel med totalt 32 lag enligt nedan: 

 

Veteraner  2 lag  45+ och 35+ 

Damer i Rekreation 2 lag Div 1 och Div 2 

A-lag  1 lag  Hockeyettan och vidare Allettan 

J20  1 lag  J20 Regional 

J18  1 lag  Division 1 

U16  1 lag  

U15  1 lag  

U14  2 lag  

U13  1 lag  

U12  3 lag 

U11  5 lag 

U10  3 lag 

U9  5 lag 

Flickor 16  1 lag 

Flickor 14  1 lag 

Flickor 12  1 lag 

Flickor 10  1 lag 
 

 

 

 



 

 

 
 

Arrangemang 

Föreningen genomförde två sommaracademy’s under augusti månad 2021 uppdelade på de yngre 
och de äldre grupperna som uppstart inför säsongen 2021/2022 med totalt cirka 138 deltagande 
spelare. 

I början av november på höstlovet 2021 genomfördes en höstlovsacademy för ungdomsspelare, cirka 
51 flickor och pojkar deltog på campen. 

 

Följande cuper i Tyresö Hanviken hockeys regi har genomförts under säsongen 2021/2022: 

J 16-cup 4-5 sept 2021 

U 9-cup  18 sept 2021 

U14-cup 6-7 nov 2021 

 

 

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 

 
 
 


