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Verksamhetsidé
Spånga Hockey har som mål att utveckla ishockeyglädje och ishockeykunnande
genom god utbildning i stora årskullar av unga ishockeyspelare som behåller sitt
ishockeyintresse långt upp i åldrarna. Målet är att få fram många duktiga
ishockeyspelare. Klubbens framgång ska inte mätas i antal vunna matcher i barn
och ungdomsår, utan i hur många spelare vi får med oss hela vägen från
knatteåren till senioråldern. Efter den aktiva karriären ska det vara naturligt och
lockande att fortsätta i Spånga Hockey som ledare.

Värdegrund
Spånga Hockey ska kännetecknas av följande värdegrund som vi vill att alla
spelare, ledare och föräldrar ska känna till och dela:
 Glädje
 Utveckling i alla åldrar och alla nivåer.
 Respekt på och av isen.
 Klubb- och laganda.
 Ansvar
Spånga Hockey har ett öppet och tolerant klimat i klubben där vi lyssnar på
varandra, hjälper varandra och visar respekt för varandra – oavsett ålder, kön,
roll, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller erfarenhet.
I Spånga Hockey använder vi inga könsord eller andra stötande ord i ramsor –
varken på isen eller i omklädningsrummet! Vårdat språk gäller!
Spånga Hockey står bakom Stockholms Ishockeyförbunds Avsiktsförklaring.
(Bilaga 1)

Dopingvaccinering
Spånga Hockey ska vara vaccinerad mot doping enligt "Vaccinera klubben mot
doping" som är ett preventions- och åtgärdspaket, framtaget av
Riksidrottsförbundet.



Alla medlemmar i Spånga Hockey ska känna till dopingreglerna
Spånga Hockey ska förebygga dopingfall orsakade av okunskap.
 Spånga Hockey ansvarar för att hjälpa spelare och ledare att förstå
innebörden av och allvaret med gällande dopingregler.

Konkreta mål
Vi kan inte mäta alla mål vi sätter för vår verksamhet, men nedanstående mål är
konkreta och kan mätas:







Fostra och utbilda spelare så att vi blir självförsörjande till våra
representationslag.
Starta nya lag varje år från vår HockeySkola.
Att vårt A-lag kan ta en säker plats i Division 2.
Ha lag i varje åldersgrupp.
Tränare i Spånga Hockey ska ha tränarlicensbehörighet för lagets
serietillhörighet, enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege.
Minst två målvakter i varje barn- och ungdomslag.

Ishockeyn Vill
Gemensamt för barn och ungdom är Svenska Ishockeyförbundets regler om spel i
fler åldersgrupper. I Spånga Hockey tillämpar vi den nivåindelning
Ishockeyförbundet har förmedlat. Vi kan använda spelare på matcher i
åldersgruppen över och i åldersgruppen under. Det betyder att de spelare som
ligger långt fram i utvecklingen kan spela matcher med äldre lag och de som
ligger längre bak i utvecklingen har möjlighet att spela med en yngre
åldersgrupp. Vi tror att varje spelare utvecklas bäst i att både få utmaningar med
tuffare motstånd och att få spela på anpassad nivå för sin egen utvecklingskurva.
Som spelare i Spånga Hockeys barn- och ungdomslag ska alla ha rätt att bli kallad
till antalet matcher som motsvarar en säsong. Antalet matcher under en säsong
varierar från år till år beroende på seriesystemets upplägg. Matcherna behöver
inte vara i den åldersgrupp som spelaren tillhör utan även matcher i andra
åldersgrupper räknas. Antalet matcher kan bli färre på grund av sjukdom,
semestrar eller att det krockar med andra idrotter samt låg närvaro på träningar.
Spånga Hockey står bakom Ishockeyn Vill.
Ishockeyn Vill är ett material som utarbetats i samarbete med ledare med lång
och bred erfarenhet av svensk ishockey. Svenska Ishockeyförbundets årsmöte
har ställt sig bakom innehållet och avsikten är att det ska tjäna som ett redskap
för allt utvecklingsarbete. Samtidigt är Ishockeyn Vill ett sätt att beskriva
ishockeyrörelsen.
Ishockey för barn

Med ishockey för barn avses verksamhet
upp till U12







Genom att ha roligt tillsammans skapa ett livslångt intresse för ishockey.
Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.
Verka för att fler pojkar och flickor med olika bakgrund börjar med
ishockey.
Verksamheten ska vara nivåanpassad till barns ålder och utveckling.
Uppmuntra allsidigt idrottande i samarbete med skola och andra idrotter.
Föräldrautbildning ska ge kunskap om barns fysiska och psykiska
utveckling samt god kosthållning.




Verksamheten ska organiseras utifrån barns behov, mognad och villkor så
att glädje och gemenskap uppstår.
Fokus ska läggas på rent spel, fostran i etik och moral, god laganda och
sunt leverne.

Den spelare som blir kallad till match upp till U12 ska få spela hela matchen.
Ingen spelare ska bänkas på grund av resultat eller prestation. Den enda
anledningen till att en spelare inte får spela ska vara av disciplinära skäl – som
ska informeras till vårdnadshavare – skada eller om viljan att gå ut på isen inte
finns.
Ishockey för Ungdom

Med ishockey för ungdom avses verksamhet
mellan U13 och U16










Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.
Tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar individen till
kvalitativ och långsiktig träning utifrån svensk ishockeys läroplan
“Ishockeyns ABC”.
Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt,
mentalt och socialt.
Ska uppmuntra till goda resultat i skolan.
Återkommande arbete med “Fair Play & Respekt” ska ske.
Verksamhetsansvariga ska aktivt arbeta för att motverka dopning och
andra typer av fusk.
Föreningarna ska löpande utbilda sina tränare och ledare så att de är
uppdaterade på de senaste rönen.
Ungdomarna ska få en bra kost- och friskvårdskunskap.
Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.

Spelare som blir kallade till match ska få spela matchen. När spelaren når U13
börjar en successiv anpassning till juniorhockey. Det kan betyda att vissa spelare
kan få spela mer i avgörande lägen, såsom sista två minuterna, powerplay och
boxplay. Det bör förkomma väldigt sällan i U13 och mer ofta i U16, det ska vara
en stegring år från år.
Ishockey för Juniorer

Med ishockey för juniorer avses verksamhet
mellan U17 och J20





Föreningarna bedriver föräldrautbildning där man tydliggör föreningens
mål, verksamhetsidé och juniorishockeyns grunder.
Förbundet ska genom utbildningsinsatser löpande utbilda tränare och
instruktörer på distrikts- och klubbnivå.
Tränare som verkar på alla nivåer ska vara auktoriserade för att utöva sitt
tränar- och ledarskap.
Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.

När spelaren når U18 är spelarens insatser på planen avgörande för antalet
matcher och speltid.

Ishockey för flickor
Spånga Hockey ska verka för att fler flickor spelar ishockey. För flickor gäller
främst samma förutsättningar som för pojkar enligt ovan. Varje flicka tillhör sitt
lag och får matcher och träningar med laget. För flickor gäller dock att de också
har en möjlighet att spela flickmatcher med vår samarbetsklubb HässelbyKälvesta samt att Stockholms ishockeyförbund anordnar speciella event för
flickor.
Spånga Hockey har en lagledare/ambassadör för flickorna i klubben som
ansvarar för:
 Kontaktperson hos Stockholms Ishockeyförbund vad gäller flick- och
damhockey; cuper, distriktslag, gemensamma träningar och andra event.
 Vara kontaktperson till Hässelby-Kälvesta för att koordinera flickmatcher
för våra spelare.
 Informera våra lags lagledare om ovanstående.
 Informera föräldrarna till flickorna.
Nybörjare efter hockeyskolan (U9 och äldre)
Alla som börjar i Spånga Hockey ska känna sig välkomna att få spela ishockey.
Nya spelare i föreningen börjar alltid i hockeyskolan oavsett ålder för att få de
tekniska grunderna. När tiden är mogen kommer spelaren att anpassas till sin
åldersgrupp succesivt. Ishockey är en tekniskt utmanande sport och det är viktigt
att grunderna finns på plats för en givande utveckling. I det fallet kommer
matcherna något senare än ovan beskrivet, men Spånga Hockey ska verka för en
snabb utveckling och målet är att få in spelaren i rätt åldersgrupp så snabbt som
möjligt.

Uppgift
Med utgångspunkt i klubbens värdegrund erbjuder Spånga Hockey barn,
ungdomar, juniorer och vuxna en idrottsfostran och miljö byggd på laganda och
hockeyglädje där såväl den idrottsliga som den personliga utvecklingen står i
fokus. Vi vill låta alla våra spelare upptäcka glädjen i att träna och utvecklas i
ishockeyspel. Alla spelare i Spånga Hockey ska kunna känna trygghet och
gemenskap i sitt idrottande, oavsett om man drömmer om landslaget eller
matcher med kompisarna.
Hela verksamheten ska genomsyras av att vi långsiktigt och tålmodigt jobbar för
att behålla spelare i varje år i alla åldersgrupper. Det betyder att varje enskild
spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både
individuellt och som lagspelare, under åren i Spånga Hockey.
Vi vill visa på ungdomsidrotten som en positiv kraft. Idrott handlar om att forma
den egna identiteten och att i gemenskap med andra lära sig att ta ansvar och
visa hänsyn. Både lagets framgångar och besvikelser blir viktiga byggstenar i
barnens personliga utveckling. Det är själva färden som är resans mål.
Vi vet av erfarenhet att idrottsliga framgångar kommer av kombinationen breda
trupper, gemenskap, glädje och bra träning.
- I Spånga Hockey ska alla barn och ungdomar få vara med.
- I Spånga Hockey ska de som vill göra en seriös satsning mot toppen få chansen
att göra det.

Föräldrar
En stor del av Spånga Hockeys verksamhet sköts av ideellt engagerade föräldrar.
Föräldrarnas insatser är förutsättningen för Spånga Hockey. Att kunna något
om ishockey är inte nödvändigt eftersom det finns många olika uppgifter både
inom lagen och i klubben.
Föräldrarna i Spånga Hockey respekterar vår verksamhetsidé samt ledarnas
beslut kring samarbeten över åldersgränserna, laguttagningar och utpekande av
spelarnas positioner.

Ledare
Grunden till en bra verksamhet är väl utbildade ledare i samverkan. Utbyte av
erfarenhet och kunskap är stimulerande och gör arbetet roligt. Vi hjälps åt att
bygga en bra verksamhet.
Alla ledare i Spånga Hockey uppmuntras att utveckla sin kompetens både som
ledare för barn och ungdomar och som ishockeytränare.
Som ledare i Spånga Hockey har man ett ansvar att följa vår verksamhetsidé och
stå bakom vår värdegrund.
Ledare i Spånga Hockey ska verka för det bästa för Spånga Hockey som förening.
Precis som i ett lag är det laget före jaget. Ska Spånga Hockey lösa sin uppgift att
ha breda trupper, där alla spelare får vara med och där vi utvecklar även de som
ligger långt fram i utvecklingen, måste vi samarbeta mellan lagen.

Lagverksamheten
Verksamheten för HockeySkolan
HockeySkolan är certifierad av Svenska Ishockeyförbundet och leds av utbildade
tränare/ledare.
Barn- och Ungdomslag i serier och cuper 8-16 år
U9 8-9 år Poolspel, zonspel
U10 9-10 år Poolspel, halvplan
U11 10-11 år Seriespel, helplan (ingen tabell eller resultat)
U12 11-12 år Seriespel, helplan (ingen tabell eller resultat)
U13 12-13 år Seriespel, helplan
U14 13-14 år Seriespel, helplan
U15 14-15 år Seriespel, helplan
U16 15-16 år Seriespel, helplan

Ungdomsverksamheten består av ett eller flera matchlag i respektive
åldersgrupp. Till varje lag finns ett antal ledare, vilka mestadels består av
föräldrar; lagledare, huvudtränare, hjälptränare, materialförvaltare,
sponsringsansvarig och kassör. Ledarna har gemensamt uppgiften att skapa
trivsel, kamratskap och laganda i laget. Spånga Hockey ska förutom
ungdomsverksamheten ha ett representationslag för seniorer samt juniorlag. Det
finns också ett veteranlag. Spånga Hockey följer Svenska Ishockeyförbundets
riktlinjer för hur tävlingsverksamhet ska bedrivas.

Lagens träning på is
Antalet isträningstimmar per vecka för respektive lag ska om möjligt öka i takt
med att spelarna blir äldre. Lag/åldersgrupper som har ett mycket stort antal
spelare kan prioriteras träningsmässigt.
När det gäller sena tider som slutar klockan 23, är dessa främst för U14 till och
med J20. Där U14 endast har sena träningar i undantagsfall.
Tidiga träningar som start klockan 16 är främst för de yngre grupperna U9 till
och med U11, även om undantag kan förekomma.
Spånga Hockey ska verka för ett tidsschema som är anpassat efter spelarnas
skolgång och deras behov av vila.

Träningar
Alla spelare ska under träningar ges likvärdig uppmärksamhet, stimulans och
instruktion och därmed stöttas så mycket som möjligt i sin utveckling, både som
ishockeyspelare och människa.
Målet är att genomföra en ändamålsenlig och välorganiserad träning för varje
lag, som syftar till att både öka spelarnas individuella tekniska och
spelförståelsemässiga kunnande och att utveckla lagspelet. I de yngre åldrarna
dominerar träning av de individuella grunderna. Syftet är naturligtvis också att
medverka till att fostra spelarna på individnivå till goda idrottare. Vi vill att vår
verksamhet ska präglas av gott kamratskap och en positiv och trygg social miljö.
Spånga Hockey uppmuntrar, och arbetar proaktivt för, att lagen samarbetar över
åldersgränserna genom exempelvis block- och samträningar mellan lagen. Detta
kan innebära att man vid träning låter spelare träna med såväl yngre som äldre
åldersgrupper, vilket ger dels extra träningstid för spelaren, dels en möjlighet till
individuell utveckling på den utvecklingsnivå där spelaren befinner sig. Detta
samarbete utvecklar både individen och lagen samt skapar en mer professionell
anda och relation mellan lagens ledare och föräldrar.
Spånga Hockey följer Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer och
rekommendationer gällande nivåanpassningar vid behov. Det är viktigt att alla
ges möjligheten att lyckas och utmanas på sin egen utvecklingsnivå.

Målvaktsträning
Spånga Hockey genomför regelbundna målvaktsträningar ledd av klubbens
utbildade målvaktsinstruktörer.

Ekonomi och finansiering
Den sportsliga ambition vi har från A-lag via juniorerna och ner till barn- och
ungdomslagen sätter ramarna för hur vi bygger upp vår organisation och
ekonomi. För ett bra A-lag krävs tränare, material, istider, domare, osv. För att
kunna stödja såväl ungdomslag som representationslag behöver vi ha ett väl
fungerande kansli, med erfarenhet och adekvat kompetens. I en ideell klubb av
Spånga Hockeys omfattning och nivå är det en stor utmaning att hitta en balans
mellan kostnader och intäkter. Spånga Hockey har en grundläggande
målsättning att ekonomi och finans årligen ska vara i balans.
Som aktiv betalar man en spelaravgift och en medlemsavgift, där beloppet
beslutas av klubbens medlemmar på Spånga Hockeys årsmöte. Spelaravgiften är
en säsongsavgift och även om spelaren inte fullföljer hela säsongen ska spelaren
erlägga hela säsongsavgiften.

För spelaravgiften erhålls och/eller tillhandahålls i egen eller annans regi:















Matchtröjor (hemma- och bortaställ, till låns för respektive åldersgrupp).
Ishockeybyxor (för de två yngsta lagen).
Målvaktsutrustning exkl. skridskor, hjälm/mask och klubba, för de två
yngsta lagen.
Träningsredskap och material.
Lagförsäkring
Förrådsutrymme för hockeyutrustning för U9 och äldre.
Laganmälan till Stockholm Hockey Cup och seriespel för juniorlagen.
Registrering av spelare till Ishockeyförbundet.
Kansli
Personal i cafeterian.
Städning i ishallen.
Rolbapersonal (ismaskin).
Vaktmästare
Utbildningar för tränare och övriga ledare.

Utöver det så kan lagen själva besluta om en lagkasseavgift. Klubbens
målsättning är att hålla utgifter för spelarna så rimliga som det går och
ändå kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet i utveckling av
spelaren och tränarna.

Spelarförsäkring
En olycksfallsförsäkring är kopplad till spelarlicensen, vilken är obligatorisk från
10 år. Försäkringen gäller även för olicensierade yngre spelare. Försäkringen
täcker träningar och matcher i klubbens regi samt under färd till och från dessa.
Försäkringen bör dock kompletteras med en privat individuell
olycksfallsförsäkring.

Etik och Moral
Styrdokument för ledare
Ledare i Spånga Hockey





Ska verka för att Spångas Nya Blå Linje efterlevs.
Ska förstå föreningens övergripande mål och verka för dessa.
Ska vilja alla spelares bästa.
Ska vara en förebild vad gäller attityd, språk och karaktär.

Föräldrainformation
Föräldrar ska informeras om:







Lagets budget för säsongen.
Eventuella cuper och träningsläger samt deras kostnader.
Hur matcherna kommer att fördelas mellan spelarna.
Hur uttagning till matcher sker.
Vilka krav som ställs på spelare; eget ansvar av utrustning, hålla tider, vara
en god kamrat etc.
Vilka krav som ställs på föräldrar; funktionärsjobb, attityd på läktaren,
respektera ledarnas beslut etc.

En viktig del i detta dokument är att det efterlevs. Vi uppmanar alla föräldrar att
kontakta oss om ni känner att vi som förening inte lever upp till det som står i
detta dokument. Ni är vår främsta kontrollant.

Vem hör ni av er till?
Föräldrars primära kontakt är respektive lags lagledare. Nästa instans är
sportrådet och sista instans är styrelsen som är fullt ansvarig för Spångas Nya Blå
Linje. Ni kan gå direkt via sportrådet eller styrelsen om situationen är sådan att
det krävs. Det är också viktigt att veta att era åsikter är viktiga för oss och det
kommer aldrig att drabba ert barn om ni har synpunkter på våra ledare eller våra
värdegrunder.

Styrelsens arbetsuppgifter och åtaganden
Styrelsen får sitt uppdrag på årsmötet, där klubbens medlemmar är
representerade. Förutom uppgifterna från årsmötet ska styrelsen verka enligt
klubbens respektive RF:s stadgar.
Styrelsen består av minst fem och maximalt tio ledamöter. Styrelsen har
regelbundna möten, vanligtvis var tredje eller var fjärde vecka.
Styrelsens ordinarie möten protokollförs och protokollen finns tillgängliga på
klubbens kansli.
Klubbens verksamhetsår är mellan 1/4 och 31/3. Inför årsmötet sammanfattas
året i en verksamhetsberättelse samt ett ekonomiskt bokslut med resultat- och
balansräkning.
Dessutom förelägger styrelsen årsmötet ett budgetförslag för nästkommande
verksamhetsår. Tillträde till årsmötet har endast betalande medlemmar,
fullmakter är inte gällande.
Styrelsen är också ansvarig för att Nya Blå Linjen följs av medlemmar i
föreningen och att den uppdateras och anpassas löpande efter nya regler och
andra förutsättningar. Alla ändringar ska beslutas i styrelsen och kommuniceras
via Spånga Hockeys hemsida.

