
Sundbyberg modellen - Hemmaplan  
 
Hemmaplansmodellen är Svenska hockeyförbundets verksamhetsinriktning för 
svensk hockey och dess föreningar. Den bygger i grunden på fyra principer, att 
sätta människan i fokus, ge alla chansen att utvecklas, anpassa träning och match 
efter målgrupp och bedriva allsidig träning.  
 
 
Sundbybergs modellen - Hemmaplan 
 
 
De fyra grundprinciperna: 
 
Sätt människan i fokus. 
 
Ge alla chansen att utvecklas. 
 
Anpassa träning och match efter målgrupp. 
 
Bedriv allsidig träning. 
 
Vad innebär dessa grundprinciper för hockeyinriktningen i SIK Hockey? 
 

Styrelsen/kansliet: 
 
Styrelsen/kansliets viktigaste uppdrag är att skapa goda relationer i kontakten 
med ledare, föräldrar och medlemmar i föreningen. 
 
För att skapa goda relationer mellan förtroendevalda och ledare, föräldrar och 
övriga medlemmar är det viktigt att styrelsen stöttar och coachar ledare/tränare 
samt övriga aktiva i föreningen för att skapa dessa relationer. 
 
Självklart skall relationen vara och andra hållet också, att ledare, föräldrar och 
medlemmar har ömsesidig respekt för föreningens värdegrund, riktlinjer, regler 
och vision. 
 
Föreningen och dess förtroendevalda skall aktivt jobba med att erbjuda dess 
ledare/tränare, föräldrar och övriga medlemmar den utbildning som både 
Svenska hockeyförbundet, distriktsförbundet samt föreningen bedömer som 
lämplig för att stötta de individer som är aktiva inom föreningen. 
 
Styrelsen/kansliet skall samtidigt verka för att bidra med feedback kring hur de 
utbildningar och föreläsningar som tillhandahållas av förening upplevs och vad 
de får för konkret påverkan på både den individuella utvecklingen samt på 
föreningens utveckling. 
 



 
 

• Varför finns ni till som förening? Vad står det i ändamålsparagrafen i era 
stadgar? Vilka typer av verksamheter bedriver ni idag? 

 

• Idrott för barn skall vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars 
egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i barnens 
utvecklingstakt. 

• Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar ska lära sig idrotten 
och få ett livslångt intresse för den. Barns idrott ska i första hand bedrivas 
i närområdet. 

• Vi erbjuder idrott för alla med tyngdpunkt på barn och ungdomar så att 
individen kan utvecklas till att bli så bra som han/hon vill. Från 
skridskoskola till A-lag samt vuxenrekreation. 
 

 
Föreningens mål skall vara att erbjuda möjligheten att idrotta för så många som möjligt så länge 
som möjligt oavsett målbild. Detta innebär att föreningen skall verka för att skapa en trygg, rolig 
och lärande plats för livet för så många som möjligt oavsett bakgrund.  

 

• Hur jobbar ni för att ständigt utveckla er kärnverksamhet, dvs själva 
ishockeyverksamheten? 

 

• Föreningens mål är att erbjuda alla som är aktiva i föreningen den 
utbildning som de själva vill ta del av samt de utbildningar som är 
kravförda av förbund samt övriga föreningslivet. Föreningens mål är att 
erbjuda individen möjligheten att utvecklas på det sätt som denne vill 
utvecklas. 

 
Föreningens uppgift är att konstant utvärdera den utbildning som erbjuds i föreningen kontra 
spelare och ledare. För att kunna utveckla och bygga föreningen är det viktigt att styrelse/kansli 
har god kännedom om den dagliga verksamheten.  
 
Föreningen har i uppgift att tillhandahålla en sportchef samt en klubbtränare som skall bidra 
med en god insyn i den dagliga administrativa- och sportsligaverksamheten som föreningen har. 
För att en styrelse/kansli ska kunna fatta beslut som är baserad i den dagliga verksamheten är 
dessa positioner behjälplig men styrelsen bör även ha egna områden inom den dagliga 
verksamheten som definieras i organisationsmodellen föreningen har.  
 
För att utveckla den dagliga verksamheten har föreningen i uppgift att identifiera och utse 
lämpliga personer för att utveckla föreningens utbildningsplattform. Detta innefattar bland annat 
att lokalisera och utse ledare, utbildningar och möjligheter för att stärka verksamheten.   

 

 



• Hur arbetar ni idag med återkoppling mellan styrelse och tränar- och 
ledargruppen? 

• I vår organisationsmodell ingår ett sportråd samt ett lagledar- och 
materialförvaltarråd. Målet är att vi som förening skall kunna träffa ledare 
som är aktiva i förening för att fånga upp nuläget och kunna erbjuda 
utbildningar, stöd samt att ge och få information om verksamheten. 
Utöver dessa råd är föräldrarådet viktiga för att bidra till helhetsbilden av 
föreningens välmående. 

 
Ett av de viktigaste verktygen föreningen har för att stötta samt få tillfälle att ge feedback till 
ledare i föreningen är regelbundna träffar med de aktiva ledarna i föreningen. Dessa träffar är 
baserad på de olika funktioner som ledare och styrelsemedlemmar har i föreningen. Delvis för att 
styrelsen skall få insyn i den dagliga verksamheten men samtidigt för att de aktiva skall få insyn i 
styrelsens arbete.  
 

• Hur jobbar ni idag för att varje enskild spelare och ledare utvecklas som 
människa? 

• Föreningen har sedan länge haft barnkonventionen inskriven i vår 
värdegrund och detta innebär i praktiken. 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
henne/honom. 
 

Det är viktigt för föreningen att barnen får vara med och fatta beslut kring deras idrottande och 
att de inte definieras utifrån deras kunskap på isen. Därför anser vi som förening att barnens 
motivation till idrottande är drivkraften och denna finns beskriven i vår barnpolicy som är 
skapad av barnen själva. Ledorden i policyn är att ha roligt, få nya kompisar och ha snälla ledare. 
Detta dokument är levande och bör tas i anspråk av alla lag i föreningen.  
 
Föreningen har en visselblåsartjänst för att barn samt övriga aktiva i föreningen anonymt skall 
kunna anmäla missförhållanden samtidigt har vi även en ledamot som är ansvarig för barn och 
föräldrautbildning.  
 

• Föreningen skall samtidigt verka för att erbjuda ledare de utbildningar 
och föreläsningar som tillhandahållas av förbundet samt övriga 
ledarskapsutbildningar som föreningen upplever som bidragande till att 
stärka den individuella utvecklingen samt föreningens utveckling. 

 
En ledare i föreningen bör ha kännedom om föreningens ledarpolicy och godkänna dess 
principer. För att stödja ledarna i sitt åtagande erbjuder föreningen flertalet 
ledarskapsutbildningar för dess ledare med fokus på feedback.  
 
Föreningen erbjuder sina tränare att gå förbundets tränarutbildningar för att de skall vara 
behöriga att träna barn i föreningen. Utöver förbundets utbildningar skall tränare erbjudas att gå 
utbildningar i Stockholmsmodellen samt att delta i hockeykonsulenternas föreningsbesök och 
övriga utbildningar föreningen bedömer berättigade.  
 
Ledare som är aktiva utanför isen erbjuds relevant utbildning baserad på roll i föreningen. För att 
stöta och erbjuda feedback till ledare i föreningen har sportchefen och klubbtränaren ansvar för 
föreningens ledare och i uppgift att regelbundet följa upp hur verksamheten upplevs och 
efterlevs.  



• Hur jobbar ni med att ta reda på orsakerna till, att spelare väljer att sluta 
och vad gör ni aktivt för att behålla dem inom föreningens verksamhet? 

• Om en spelare väljare att sluta i föreningen har föreningen i uppgift att i 
dialog med förälder/aktiv att kartlägga anledningen bakom dennes beslut 
samt informera denne om vilka alternativ föreningen har att erbjuda 
oavsett anledning bakom den aktivas beslut. 

Oavsett anledning bakom den aktivas beslut att sluta med idrotten har ledare samt förening ett 
ansvar att utreda varför den aktiva bestämt sig för att sluta samt att erbjuda alternativ inom 
föreningen för att på bästa sett tillgodose individens behov.  

I dagsläget ligger stort ansvar på sportchef/klubbtränare vilket i säg är en del av rollen men 
övriga ledare samt aktiva bör ha kunskap om/och kunna delge information om de valmöjligheter 
som föreningen erbjuder beroende på den aktivas ålder.  

Förening skall jobba aktivt med att informera om tillfälligheter för en fortsättning inom idrotten 
såsom att erbjuda ungdomsrekreation (Easy hockey), möjlighet att bli ungdomsledare eller 
domare. Dessa är aktiviteter som föreningen bör sträva efter att erbjuda för att möjliggöra målet 
att få så många som möjligt att vara med så långe som möjligt. 

 

    

     


