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Materialpolicy – Tyresö Hanviken Hockey 

Detta dokument utgör materialpolicy för Tyresö Hanviken Hockey för Juniorer, Ungdomslag 
pojk- och flicklag samt Hockeyskola. 

Generellt gäller att lag inte har tillstånd att förändra matchtröjor/utrustning genom att tillföra 
reklam, namnlappar, dekaler eller liknande, så gäller även på hjälmar. 

 

 

Utrustning som föreningen tillhandahåller U9-U16 

 

Träningströjor 

Föreningen står för röda träningströjor med stor THH logga till U9 laget.  
 

Matchtröjor 

Hemmaställ tillhandahålls av föreningen 
- 1 st matchtröja per utespelare och 1 st målvaktströja per målvakt per lag 
Bortaställ tillhandahålls av föreningen 
- 20 st matchtröjor till utespelare och 2 målvaktströjor till målvakter per lag 
(vid stor trupp kan det utgå fler matchtröjor) 
- Föreningen kan inte garantera att alla spelare får samma nummer i hemma- och bortaställ. 
 

Matchdamasker  
Matchdamasker tillhandahålls av föreningen  

Ett par damasker per spelare i laget. Trasiga damasker ersätts av föreningen.  

OBS! matchdamasker ska endast användas vid match och EJ på träning. Används 
matchdamasker under träningar ersätter inte föreningen laget med nya damasker. 

Saknar laget damasker eller har trasiga damasker ska lagets materialare kontakta föreningens 
huvudmaterialare. Matchdamasker är endast till låns och ska lämnas tillbaka om en spelare slutar. 

 

Målvakter 

Pojkar (U9-U11), Flickor (10 och 12) 

2 st målvaktsutrustningar till varje lag innehållande  

Benskydd – plock – stöt – kombinat – samt målvaktsklubbor efter tillgång.  
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Utrustning som föreningen tillhandahåller Hockeyskolan 
 

Matchtröjor 

Till äldsta grupp i hockeyskolan 
Hemmaställ tillhandahålls av föreningen 
- 20 stycken matchtröjor till utespelare och 4 målvaktströjor till målvakter  (vid stor trupp 
kan det utgå fler matchtröjor) 
Bortaställ tillhandahålls av föreningen 
- 20 stycken matchtröjor till utespelare och 4 målvaktströjor till målvakter  (vid stor trupp 
kan det utgå fler matchtröjor) 
- Föreningen kan inte garantera att alla spelare får samma nummer i hemma- och bortaställ. 
 

Målvakter hockeyskolan 

- Hockeyskolans näst yngsta grupp tillhandahåller 2 st målvaktsutrustningar innehållande 
Benskydd – plock – stöt – kombinat – samt målvaktsklubbor 
- Hockeyskolans äldsta grupp tillhandahåller 4 st målvaktsutrustningar innehållande  
Benskydd – plock – stöt – kombinat – samt målvaktsklubbor 

Äldsta gruppen har även plock, stöt samt målvaktsklubba i full right uppsättning 
 

Övrigt material hockeyskolan 

Träningströjor Pojkar 4 färger blå – gul – röd – vit lånas och lämnas tillbaka efter varje 
träningstillfälle 
Träningströjor Flickor 4 färger mörkgrön – ljusgrön – röd – rosa lånas och lämnas tillbaka efter 
varje träningstillfälle 
 
- Blå puckar, lånas och lämnas tillbaka efter varje träningstillfälle 
- Västar i olika färger, lånas och lämnas tillbaka efter varje träningstillfälle 
 
Låneutrustning tillhandahålls av hockeyskolan som 
Hjälm med galler – skridskor – halsskydd – samt klubbor 
 

Förrådsutrymmen 

Föreningen tillhandahåller ett förråd/utrymme till varje lag. Från U16 bör spelarna kunna 
lämna kvar sin utrustning i förrådsutrymmet (garanteras ej) 
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Utrustning som föreningen tillhandahåller J18 och J20  

 

Utrustning 

- Matchtröjor hemmaställ och bortaställ  

- Matchdamasker hemma och borta   

- Svarta CCM-byxor gäller både utespelare samt målvakter 

- Svart CCM-hjälm med galler eller visir  

- Träningströjor för is  

- Tränings- och matchpuckar  

- Sjukvårdsmaterial till sjukvårdsväska  

- Benskydds- och klubbtejp i rimlig omfattning  

- CCM Mjukis overall 

- Förråd där utrustning kan lämnas kvar  

Får målvakten sitt galler sönderskjutet så byter klubben det 

 

Klädpolicy matcher – träning  

- Matchtröjor hemmaställ ska vara Röda (profil Ottawa Senators)  

- Matchtröjor bortaställ ska vara Vita (profil Ottawa Senators) 

- Matchdamasker ska vara röda (Ottawa senators) 

- Matchdamasker bortamatch ska vara vita (Ottawa senators) Gäller A-lag och juniorer 

- Hjälm ska vara svart CCM. Det får inte förekomma några klistermärken eller dekaler på 
hjälmen.  

- Byxor ska vara svarta CCM  

- Träningsdamasker ska vara röda  

- Träningströjor ska vara röda och vita 

 

Obs! All reklam på matchställ och föreningens kläder måste godkännas av marknadsavdelningen. 

 

Då vi representerar Tyresö Hanviken Hockey ska vi vara enhetligt klädda.  
Alla spelare och ledare ska bära föreningens representationskläder vid föreningens samtliga 

aktiviteter såväl vid matcher som vid träningar. Det är t.ex. inte tillåtet att använda andra 
föreningars kläder i samband med aktiviteter med Tyresö Hanviken Hockey.  
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Rutiner och regler  

- Alla lag ska ha en materialansvarig som är kontaktperson till den som är 
huvudmaterialare i föreningen  

- Under säsong har respektive lags materialansvarig ansvar för att inventera, tvätta och laga 
utrustning vid behov 

- För att få nya matchdamasker ska de trasiga matchdamaskerna lämnas in till lagets 
materialansvarig som i sin tur tar det med föreningens huvudmaterialare för utbyte till nya 

- Efter säsong (april) ska all lånad utrustning lämnas in till huvudmaterialare. Allt material gås 
igenom och inventeras av huvudmaterialaren. En lista på behov/önskemål inför kommande 
säsong ska lämnas in till huvudmaterialaren i samband med återlämning av utrustningen, gäller 
samtliga lag  

- Föreningens huvudmaterialare beställer komplettering av material i mitten på juni inför 
kommande säsong  

- Föreningens huvudmaterialare har ansvar för att inventera huvudförrådet och 
sammanställa det som behöver bytas eller köpas in 

- Föreningens huvudmaterialare har som ansvar att fördela ut rätt lånemålvaktsutrustningar till 
rätt åldersgrupp 

- Slutar en spelare under pågående säsong återlämnas all utrustning till respektive lags 
materialansvarig  

- Om en spelare byter förening skrivs övergångshandling under först då lånat material har 
återlämnats till föreningen 

- Inköp som görs av lagen ska göras hos Länna Sport och vara av fabrikatet CCM. Ev inköp som 
avviker från detta ska först godkännas av ishockeystyrelsen innan inköp får ske 

OBS borttappad utrustning måste ersättas av laget. 

 

Sliparna i Tyresö Ishall och Fontanahallen  

- För att få slipa ska alla materialare gå en utbildning. Nyckel till slip tilldelas materialare efter 
genomgången utbildning. Förlorad nyckel till slip ska ersättas av laget 
- Varje lag tilldelas en diamant och bryne. När diamanten blir utsliten kan den bytas mot in mot en 
ny. Skadad eller förstörd diamant pga handhavandefel ersätts ej  
- Vid problem med slip kontaktar materialare slipansvarig 
- I Tyresö ishall finns 2 st slipar den till vänster tillhör Hockeyskolan – U13 och slipen till höger 
tillhör U14 – J20 
 
Huvudmaterialare samt slipansvarig säsongen 2022/2023 är: 
Robin Petersson, E-post: thh material@hanvikenssk.se Mobil: 073-918 46 26  
 

Materialansvarig för hockeyskolan säsongen 2022/2023 är:  
Lennart Böhlin, E-post: lennart.s.bohlin@gmail.com Mobil: 073-321 14 06  
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