
 
 

Verksamhetsberättelse 2021  Sundbybergs IK Ishockeysektion 

Styrelse: 

Ordförande: Patrik Svensson 

Kassör: Anna-Charlotte Hinz          

Sekreterare: Oskar Billig  

Ledamot: Adrian Hinz 

Ledamot: Martina Söderberg (avgick november-21)  

Ledamot: Jonathan Westerlund (avgick december -21) 

Adjungerande: Per Håkansson        Adjungerande: Marcel Wirth 

Övriga förtroende poster:  

Valberedningen: Jonas Larsson, sammankallande  Udo Hinz, Duro Max Andric 

Medlemmar: Sektionen har idag ca 295 medlemmar,  

Vuxna: 20 år och äldre ca 85 

Barn: 0-13 år ca 210 barn, varav 40 är flickor.  

Möten: Styrelsen har haft 8 styrelsemöten. Årsmöte i juni, pga. pandemin sköts mötet till 

juni för att kunna ha det fysiskt. Ett flertal ledarmöten med respektive lagen har också 

genomförts under säsongen samt att styrelsen och hemmaplansmodellgruppen haft ett 

antal arbetsmöten. 

Representation: Per Håkansson: Ledamot i Stockholms ishockeyförbunds damkommitté. 

Ledamot i Torsten Flygelholms stipendiefond Stockholms ishockeyförbund. 

Vuxenidrott: Efter alla restriktioner kunde vi äntligen komma i gång med en normal säsong 

v34, två veckor tidigare än andra säsonger. För A-laget blev detta en mellansäsong där vi för 

första gången på flera år inte gick vidare till Allfyran eller kvalspel. En tunnare trupp än 

tidigare säsonger, delvis beroende på effekter pga. pandemin och 1 ½ års uppehåll så valde 

en del att sluta. Spelade en försäsongs cup. 

Rekreationslaget inga förändringar på antal, en del har slutat och lika många har kommit till. 

Barn & ungdomsidrott: Säsongen startades med träningsläger de första helgerna för alla lag, 

samt cuper för en del. Även ett lyckat samarbete med AIK gällande utbyte av samträningar, 

samt andra aktiviteter i det samarbetsavtal Sundbybergs IK Hockey ingått med AIK. Alla lag 

har utvecklats positivt. Också positivt att kommunen biföll sektionens skrivelse om att få 

nolltaxa för barn- och ungdomar hela säsongen från v.34-17. 



 
 

Ca 175 barn finns nu i sektionen. För första gången också över 100 barn i skridsko- och 

hockeyskolorna varav ca 30 procent flickor. Den start vi gjorde för flickor för 7 år sedan bär 

nu frukt och Sundbybergs IK tillhör topp 15 av Stockholmsföreningarna gällande antal flickor. 

Numerärerna i vissa lag är en utmaning, antal i lagen ligger på mellan 15-18 st, i flicklagen   

8-10 stycken men underifrån från hockeyskolan ser det nu betydligt bättre ut. 

Arrangemang: Föreningen har för 8:e året arrangerat den internationella flickhockeydagen, 

halloween disco med rekord i antal besökare och att de flesta lagen har själva arrangerat en 

eller två cuper. En större gemensam avslutning är planerad som avslutning. 

Ledarutmärkelse: Adrian Hinz tilldelades Sundbybergs stads ungdomsledarstipendie 2021. 

Projekt/utbildning: New Hockey Generation (NHG) och hemmaplansmodellen har startats 

upp. NHG är ett rekryterings- och integrationsprojekt i samarbete med Örskolan och 

Stockholms ishockeyförbund där barn från förskolan till årskurs 3 skulle få testa på hockey 

och skridskoåkning. Vad gäller hemmaplansmodellen, nu kallad Sundbybergsmodellen, har 

3 personer i ledningen gått teamsutbildning under förbundets ledning via webbutbildningar. 

Fr.o.m. hösten har projektet implementerats med ledarträffar/utbildningar internt. Två 

gruppsamtal med barnen i alla lag samt att barnen fått svara på frågor i en frågeenkät. 

Sektionen har också infört att varje lag skall ha en s.k. lagförälder, rollen är att föräldern skall 

vara ett kitt mellan tränar-barn och ledningen i sektionen Processen kommer att fortsätta 

med ett större informationsmöte med alla föräldrar. Detta för att bli en tryggare, bättre och 

starkare sektion med att få fler att börja och stanna i hockeyn. 

Ekonomi: Ekonomin är mycket god. Överskottet beror mest på att sektionen inte har haft 

några ledarutbildningar via förbundet, då det inte kunnat genomföras pga. pandemin och att 

ett ledararvode som inte behövts betalats ut samt ett bidrag för nya sarger som tillkommit 

sektionen. Vad gäller aktivitetsbidrag för 2021 är utfallet i princip samma som 2020.  

Mål: Flertal mål har uppnåtts trots pandemin. Sektionen har nått målet 170 barn. Fler ledare 

i lagen och skolorna. Rekryterat ny tekniktränare. Ett nytt lag har startats, men tyvärr har ett 

lag, det äldsta, fått läggas ned. 

Slutord: Sektionen ser med tillförsikt på nästa säsong. Att bli en mer fungerande och 

stabilare ishockeysektion och förhoppningsvis rekrytera och behålla fler samt för första 

gången på många år nå 300 medlemmar varav minst 200 barn. 

En mycket viktig fråga för SIK hockey och föreningen är ishallsbygget på Örvallen. Sektionen 

kan idag inte expandera med lag i åldersgrupperna U14-16 samt juniorer pga. istidsbrist. 

Sektionen står och faller med den frågan.  

 

Sundbybergs IKs ishockeysektions styrelse/Ordförande Patrik Svensson 


