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Ordföranden har ordet
Så har ytterligare en säsong förflutit för våra tappra iskrigare i Södermanland och vi kan väl
konstatera att vi tappar mark till andra distrikt framför allt beträffande seniorlagsverksamheten.
Kommande säsong har vi inga seniorlag representerade i elitverksamhet, och vad detta kommer att
ha för inverkan på Södermanland som distrikt i framtiden är svårt att sia om, men det är helt klart att
tillgången på elitspelare förmodligen kommer att minska i tackt med att vi saknar representation på
A‐lags nivå i de högre seriesystemen.
Däremot skall vi vara tacksamma för att SSK klarade kvar sina A‐juniorer i Superelit, och att man
samtidigt även är kvar med J‐18 laget på elitnivå.
Åker/Strängnäs HC är också klara för spel på elitnivå, och får nu känna på hur stor skillnaden
verkligen är med sitt J‐18 lag.
Problematiken vi lever med i Södermanland är att vi har för få spelare kvar som vill satsa på
Juniorhockeyn, och det gör att relativt många klubbar slåss om de fåtal spelare som finns tillgängliga
och som är beredda att satsa vad som krävs för att ta sig till seniorhockeyn.
Glädjande är också att dam/flickverksamheten denna säsong haft ett lyft, och att samarbetet mellan
Linden/SSK fallit väl ut.
Ovanstående samt med extra stöd från förbundet gör att vi med tillförsikt kan se en accelererande
tillväxt hos dam/flickverksamheten.
Ungdomsverksamheten i distriktet flyter på som vanligt, och det är fortfarande lika roligt att se
engagemanget hos tränare/ledare/föräldrar/mor/far föräldrar ju längre ner i ålderskategorierna man
tittar.
Även om många sportsliga resultat inte velat gå distriktets väg så kan man konstatera att distriktet
står starkt ekonomiskt, och att den kommande verksamhetsplanen är mycket offensiv för att stärka
upp ishockeyverksamheten för ungdomar i Södermanland.
Stort tack till alla styrelsemedlemmar, funktionärer ideella ledare som gjort de senaste fyra åren till
ett stort nöje att vara Södermanlands förbundsordförande.
Vi kommer förmodligen att stöta på varandra igen i någon ishockeyhall kommande säsong.

Lars‐Göran Gustafsson
Förbundsordförande säsongen 2014‐2015.
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Föredragningslista vid Södermanlands Ishockeyförbunds ordinarie
distriktsmöte
Tisdagen 2 juni 2015 kl 18 00. Plats: AXA SPORTS CENTER, Södertälje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hälsningsanförande och prisutdelning
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två
rösträknare
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat‐ och balansräkning / Disponering av fritt eget kapital
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av distriktsförbundsordförande och tillika ordförande i distriktsstyrelsen, för en tid av två
år (avgående Lars‐Göran Gustafsson).
Val av styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Bert‐Inge Claesson, Lars‐Axel
Andersson och Robert Sjöström )
Val av två revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år (avgående revisor Lennart
Nystedt och Leif Karlsson samt revisorsuppleant Lena Pettersson)
Val av valberedning inför 2016 års disktriktsmöte. Ordförande och två ledamöter från
föreningarna. Distriktsstyrelsen utser en adjungerad ledamot.
Fastställande av arvoden till Styrelsen
Fastställande av verksamhetsplan för 2015/2016
Fastställande av ramar för budgeten 2015/2016
Behandling av motioner som insänts av röstberättigad förening inom distriktet senast sex
veckor före årsmötet.
Behandling av distriktsstyrelsens väckta förslag
Val av representanter till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte
Avslutning
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Röstlängd
Förteckning över föreningar tillhörande Södermanlands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet den 4 mars 2015
Förening
Eskilstuna Linden HK
Flens HC
Gnesta IK
Gripen HC
IFK Mariefred
Järna SK
Katrineholm Hockey
Kringelstadens vet.
Nyköping Ungdom
SPAIF
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC

Licenser
184
109
154
33
57
208
171
42
194
33
369
251

Röster
4
3
4
1
2
5
4
1
4
1
7
6

Totalt

1805

42

Röstberättigad förening äger en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antal licensierade
spelare inom distriktet. Föreningen kan erhålla maximalt sex tilläggsröster enligt följande skala:
0
50
100
150
200
250
300

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

49
99
149
199
249
299

=
=
=
=
=
=
=

0 tilläggsröster
1 tilläggsröst
2 tilläggsröster
3 tilläggsröster
4 tilläggsröster
5 tilläggsröster
6 tilläggsröster

Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet sammanlagda röstetal.
Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening med till högst 1/5 av det sammanlagda
röstetalet.
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Verksamhetsberättelse säsongen 2014/2015
Styrelsen för Södermanlands Ishockeyförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
säsongen 2014/2015.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamöter

Lars‐Göran Gustafsson
Thomas af Bjur
Annika Eriksson
Bert‐Inge Claesson
Robert Sjöström
Lars Andersson
Simon Persson
Thomas af Bjur

Mariefred
Mariefred
Mariefred
Katrineholm
Södertälje
Järna
Eskilstuna
Mariefred

Åke Olsson
Bengt von Walden

Södertälje
Älvsjö

Lennart Nystedt
Leif Karlsson
Lena Pettersson

Torshälla
Nykvarn
Eskilstuna

Carl‐Fredrik Kleman
Mikael Kareinen
Gunnar Svensson

Strängnäs
Flen
Eskilstuna

Hedersordförande

Revisorer
Valda av årsmötet
Suppleant
Valberedning
Ordförande

Arbetsutskott
Lars‐Göran Gustafsson
Ingvar Malm
Thomas af Bjur
Tävlingskommitté
Ordförande
Lars Andersson
Disciplinkommitté
Ordförande
Ingvar Malm
Funktionärskommitté
Ordförande
Robert Sjöström
Utbildningskommitté
Ordförande
Bert‐Inge Claesson
Distriktslagskommitté
Ordförande
Thomas af Bjur
Stipendienämnd/Utmärkelser
Arbetsutskottet
Tekniska frågor
Tävlingskommittén
Material
Simon Persson

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet har sammanträtt då arbetet så påfordrats och ca två veckor före varje styrelsemöte.
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Uppvaktningar och representation
Distriktsförbundet har varit representerat vid:
Region Östs årsmöte i Stockholm 2014‐06‐23 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2014‐09‐04 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2014‐10‐07 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2014‐11‐27 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐02‐11 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐03‐18 med Lars‐Göran Gustafsson
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐04‐23 med Lars‐Göran Gustafsson
Svenska Ishockeyförbundets ordförandekonferens i Stockholm 2015‐04‐16 med
Lars‐Göran Gustafsson och Thomas af Bjur.
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs syfte/mål och vision (uppdrag)
Tävlingskommittén ser sitt uppdrag både som drivande och stödjande.
Drivande i den bemärkelsen att spelare/lag/föreningar skall i den verksamhet som distrikt
Södermanland administrerar kunna visa sina färdigheter på ett sätt som är mätbart både internt i det
egna distriktet men även till viss del i andra distrikts verksamheter.
Stödjande i den bemärkelsen att Tävlingskommittén skall finnas till för föreningarna vid frågor kring
bedrivande och regler avseende serier, pool‐spel och i vissa fall ishockey i stort.
Inför säsongen 2014/2015 genomförde TK två stycken tävlingsmöten tillsammans med distriktets
föreningar. Tävlingsmöten ämnar till att ha en djup och kontinuerlig dialog med alla föreningar/lag.
Det är av stor vikt för verksamheten och kvalliten på genomförandet att alla genomför den utifrån ett
gemensamt perspektiv – dialog/utveckling/glädje.

Tävlingsverksamhet
Södermanlands Ishockeyförbunds Tävlingskommitté har under säsongen bedrivit och varit
koordinerande för följande tävlingsverksamhet:
‐Ungdomsserier:
‐DM:
‐Seniorserie:

U12, U13, U14, U15, U16
U12, U13, U14, U15, U16
Div4

Tävlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med för tiden gällande tävlingsbestämmelser.
Ungdomsserier
Alla deltagande föreningar har på ett förtjänstfullt sätt deltagit i och bidragit till att distriktets
tävlingsverksamhet kunnat bedrivas under säsongen.
U12
Medverkande 10st lag. Medverkande lag från annat distrikt Vita Hästen.
Seriesegrare: Södertälje SK
U13
Medverkande 8st lag. Medverkande lag från annat distrikt IFK Tumba IK 2.
Seriesegrare: IFK Tumba IK 2
U14
Medverkande 6st lag.
Seriesegrare: Södertälje SK
U15
Medverkande 4st lag.
Seriesegrare: Södertälje SK
U16
Medverkande 3st lag.
Seriesegrare: Nyköping Hockey Ungdom
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Kommentar till serieverksamheten
Distriktets serieverksamhet är att se som en breddverksamhet. TK ser en del av sitt uppdrag som att
sörja för att alla som vill spela ishockey, oavsett vart i utvecklingsstegen individen befinner sig skall få
möjlighet att göra det. Detta synsätt är något som TK upplever att föreningarna i distriktet anammat
och stödjer. Då alla föreningar inte haft möjlighet att medverka i verksamheten med
åldershomogena lag har det funnits möjlighet att söka åldersdispens för spelare.
TK ser det som positivt med deltagande lag från andra distrikt.

Distriktsmästerskap (DM)
DM syftar till att utse det för säsongen bästa laget i respektive årskull.
DM har bedrivits i enlighet med för tiden gällande DM‐bestämmelser.
Nytt för säsongen var att DM avgjordes genom olika spelformer i olika årskullar.
U16 DM spelas för att utse distriktets representant till pojk‐SM.
U12
Medverkande 8st lag.
Avgjordes i cup‐form över säsongen. Finalen spelades i AXA‐Sportcenter i mars 2015. Finallagen var:
Åker/Strängnäs HC och Nyköping Hockey Ungdom.
DM‐mästare Nyköping Hockey Ungdom.
U13
Medverkande 7st lag.
Avgjordes i cup‐form över säsongen. Finalen spelades i AXA‐Sportcenter i mars 2015. Finallagen var:
Södertälje SK och Nyköping Hockey Ungdom.
DM‐mästare Södertälje SK.
U14
Medverkande 5st lag. Avgjordes igenom cup‐spel över två dagar. Åker/Strängnäs Hockey stod som
värd för cupen och genomförde den på ett utmärkt sätt.
DM‐mästare Åker/Strängnäs Hockey.
U15
Medverkande 4st lag. Avgjordes igenom cup‐spel över två dagar. Nyköping Hockey Ungdom stod som
värd för cupen och genomförde den på ett utmärkt sätt.
DM‐mästare Södertälje SK.
U16
Medverkande lag 1st.
DM‐mästare Järna SK tillika distriktets representant i pojk‐SM.
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Div4
Medverkande lag: Åker/Strängnäs HC, Järna SK, Gripen HC, Katrineholm Hockey och Flen HC. Flen
Hockey drog sig ur DIV 4 under pågående säsong.
Seriespel om 6st omgångar kvalificerar till spel i all‐fyran.
Distriktets representant – Gripen HC.
Övriga Div 4 lag spelade fortsättningsserie om plats i förkval till Div 3.
Distriktets representant – Järna SK.
Kommentar till Div4
Säsongen var relativt turbulent. Detta bland annat genom att, antalet lag förändrades, till det färre,
med kort varsel innan seriestart. Lag drog sig ur serien under pågående säsong och lag hade periodvis
svårt att få ihop tillräckligt med spelare för att genomföra spel på ett bra sätt.

Övrig verksamhet
Södermanlands Ishockeyförbunds Tävlingskommitté har även bedrivit och varit koordinerande för
verksamhet som inte kategoriseras in under begreppet tävling. Denna verksamhet har bedrivits
genom pool‐spel för de yngre spelarna.
U9
Medverkande lag: Södertälje SK 1‐4, IFK Mariefred, Eskilstuna Linden HC 1‐2, Nyköping Hockey
ungdom 1‐2, Åker/Strängnäs HC 1‐2, Järna SK 1‐2, Flen, Gnesta, Katrineholm Hockey.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 16st.
U10
Medverkande lag: Södertälje SK 1‐4, Södertälje Flick, Eskilstuna Linden, Nyköping Hockey Ungdom 1‐
2, Gnesta, IFK Mariefred, Åker/Strängnäs HC, Katrineholm HC, Järna SK.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 13st.
U11
Medverkande lag: Åker/Strängnäs HC, Flen, IFK Mariefred, Järna SK, Vita Hästen, Eskilstuna Linden
HC 1‐2, Nyköping Hockey Ungdom, Södertälje SK, Gnesta, Katrineholm HC.
Totalt antal medverkande lag 11st.
Kommentar till övrig verksamhet:
Under säsongen har funnits vakanta platser i vissa omgångar. Dessa har fyllts av inbjudna lag, även
från andra distrikt, som bjudits in av arrangerande förening. Detta har emottagits positivt. Exempel
på inbjudna lag är Tullinge, Flemingsberg, Mjölby, Bålsta, Djurgården.

Utanför distriktet
Södermanlands Ishockeyförbund möjliggör, genom ett sanktionsförfarande, för föreningarna i
distriktet att även deltaga i andra distrikts verksamheter. Detta deltagande var under säsongen
villkorat av att lagen även deltog i det egna distriktets tävlingsverksamhet.
Flera föreningar valde att anmäla lag till verksamheter i andra distrikt, bland annat Stockholm Cup.
Resultat och placeringar framgår av respektive distrikts hemsida.
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Summering 2014/2015
Framgångar från säsongen värda att lyfta fram är att Gripen HC, genom sitt spel 2014/2015, har
möjlighet att spela Div3 nästa säsong samt att SPAIF, genom sitt spel under säsongen 2014/2015, har
möjlighet att spela Div 2.
Att avgöra DM i cup‐form över en helg, se U14 och U15, emottogs mycket väl.
TK summerar säsongen med att konstatera att dialogen mellan föreningarna i distriktet har fungerat
på ett bra sätt, vilket borgar för en god fortsättning.
TK tycker att det är ett positivt och inspirerande inslag i vår verksamhet att lag från andra distrikt har
deltagit i verksamheten.

Följande personer har ingått i tävlingskommittén under säsongen:
Lars Andersson – Ordförande, Johan Ekengren.
Kommittén är representerad i Region Östs TK av Lars Andersson.
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Verksamhetsberättelse Disciplinkommittén
Disciplinkommittén har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014‐2015:
Ingvar Malm Ordf
Kenneth Johansson Ledamot
Göran Söderberg Region Öst
Kommittén har handlagt 15 bestraffningsärenden för distriktsserier samt Div 4 och ungdomserier i
Stockholm Cup avseende sörmlänska lag.
Regionalt har 13 fall handlagts, (Regionen totalt ca 230 fall)
Den införda nolltolerans mot funktionärer och spelare har ej givit önskad förbättring. Det finns
mycket att göra i utbildning av spelare. Vi anser att vissa föreningar bör utbilda Tränare och ledare i
"Fair Play" och visa tydlighet i föreningens ledarskap.
Förening
Järna SK
Flen HC
Södertälje SK
Katrineholm
Nyköping U
Åker/Strängnäs
Gripen HC

Antal
4
1
2
3
2
2
1

Ingvar Malm
Ordf Disciplinkommittén
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Verksamhetsberättelse Funktionärskommittén
Följande personer har ingått i Funktionärskommittén under säsongen 2012/2013:
Robert Sjöström ordf, Emil Netz, Johannes Joona, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas Ekström,
Daniel Vikström

Distriktsdomarkurs
Genomfördes 5‐7 september i Katrineberg med 37 deltagare. Deltagarna fortsatte tidigare säsongers
trend med bättre resultat och utveckling. Kursresultaten var mycket tillfredsställande.
Mittsäsongsträff hölls i Södertälje den 3 januari.

Föreningsdomarkurser
Den här säsongen har vi genomfört föreningsdomarkurser hos alla klubbar med
ungdomsverksamhet. Deltagarantalet totalt sett i distriktet har ökat sen föregående säsong, men
tyvärr så känner vi i funktionärskommittén att ett flertal föreningar inte inser vikten av att rekrytera
domare. Man anstränger sig inte för att hitta ”rätt namn” utan fyller på med spelare från
ungdomslagen för att ”fylla upp antalet”.

Båsfunktionärskurser
Båsfunktionärskurser har genomförts hos samtliga föreningar, med varierande deltagarantal.

Granskningsverksamheten
Granskningsverksamheten av distriktsdomarna har fungerat tillfredsställande denna säsong. Totalt
granskades 67 matcher. Det innebar att alla domare granskades minst en match av en supervisior
och flertalet granskades flera gånger. Intrycket från de supervisiors som tittade på matcherna var att
domarna håller hög klass och får bra acceptans för sitt jobb på isen.

Matchtillsättning
Matchtillsättningen har fungerat bra den gångna säsongen.
Funktionärskommittén vill med dessa ord tacka alla domare, alla övriga matcherna samt givetvis alla
spelare och ledare för den gångna säsongen.
Robert Sjöström, Emil Netz, Johannes Joona, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas Ekström, Daniel
Vikström
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Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i Södermanlands Ishockeyförbund redovisar härmed följande
verksamhetsberättelse för säsongen 2014/2015.
Kommittén har under säsongen genomfört följande ledarutbildningar i distriktets regi:
Datum

Kurs/aktivitet

Plats

Ant delt

20‐21/9

Träningslära 1

Nyköping

7

27‐28/9

Grundkurs

Eskilstuna

26

10‐12/10

Barn o Ungdom 1

Nyköping

16

12/10

Materialförvaltare

Nyköping

7

28/10

Slipning Fördjupning

Strängnäs

7

8‐9/11

Grundkurs

Flen

22/11

Målvakt 1

Katrineholm

14
6

Deltagandet i utbildningarna har fördelats mellan distriktets föreningar enligt följande. Inom
parentes föreningarnas totala deltagande under de fem senaste säsongerna.
Förening
Åker/Strängnäs HC
IFK Mariefred
Eskilstuna Linden Hockey
Södertälje SK
Järna SK
Gnesta IK
Nyköping Hockey
Flens HC
Spaif
Katrineholm Hockey

Kursdeltagare
9 (41)
5 (33)
6 (65)
12 (56)
14 (46)
8 (25)
8 (26)
3 (16)
0 (1)
14 (38)

Distriktets utbildningskommitté har genomfört löpande möten med distriktets instruktörer samt
skickat 2 st på säsongens DI‐utbildning den 21‐22/3 i Örebro samt 3 st den28‐ 29/3 i Jönköping.
Distriktsinstruktörer har varit: Bert‐Inge Claesson, Anders Jinglöv, Simon Persson, Jimmy Albihn,
Magnus Blårand, Joacim Ölander (MV) samt Ulf Lundberg (Slipning).
Utbildningskommittén tackar samtliga för ett mycket gott arbete.

Bert‐Inge Claesson
Ordförande utbildningskommittén
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Verksamhetsberättelse Ditriktslagskommittén
Distriktslagskommittén är ansvarig för att planera, samordna och genomföra förbundets
distriktslagsverksamhet avseende såväl sportsliga, ekonomiska och administrativa uppgifter. Inom
ramen för distriktslagskommittén fastställs den långsiktiga målsättningen för respektive
distriktslag/utvecklingslag, kriterier för laguttagningar etc.
Säsongen 2014/2015 bestod distriktslagskommittén av:
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Thomas af Bjur
Simon Persson
Jim Karlsson

Den blå tråden
Inför säsongen 2014/2015 genomförde Södermanlands ishockeyförbund en genomgripande
förändring av distriktslagsverksamheten. Två kommittér, Talangutveckling/TV‐puck och
Flick/Damkommittén avskaffas. Istället inrättades en distriktslagskommitté som fick till uppgift att ha
det överordnade ansvaret för TV‐pucken, Stålbucklan och Utvecklingslagen (åren innan TV‐pucken).
Det innebar att all distriktslagsverksamhet samlades under ett gemensamt paraply.
Syftet var att stärka samhörigheten inom sörmländsk hockey, utbilda och utveckla spelare och
tillsammans nå framgångar. I enlighet med detta synsätt fattade förbundsstyrelsen beslut om ett
samlat dokument för den sörmländska distriktslagsverksamheten, ”Den blå tråden”. Under den
gångna säsongen har distriktslagskommittén arbetet utifrån detta beslut.

Kommunikation
För att kunna ha en kontinuerlig information och dialog med spelare och föräldrar har förbundet
huvudsakligen använt sig av vår hemsida och vår facebook‐sida. Till detta fogas en applikation för
smarta telefoner samt vår You Tube‐kanal. Detta har fungerat bra. Förbundet har fått uppskattning
från spelare, föräldrar och ledare i distriktets föreningar kring det faktum att informationsflödet varit
tydligt, transparent och informativt.

Genomförda aktiviteter under säsongen 2014/2015
4 – 6 augusti

Sommarläger för årskull 99

Åker

22 – 24 augusti

Annonsdax Cup för årskull 99

Södertälje

12 – 14 september

Kval till TV‐pucken för årskull 99

Tranås

21 september

Distriktscamp för årskull 00, 01 och flickor

Åker

19 oktober

Distriktscamp för årskull 00, 01 och flickor

Nyköping

16 november

Distriktscamp för årskull 00, 01 och flickor

Nyköping

13 december

Distriktscamp för årskull 00

Nyköping

15

20 december

Distriktscamp för årskull 01 och flickor

Åker

26 – 28 december

Nordic Christmas Cup för flickor

Hallstavik

18 januari

Distriktscamp för årskull 00 och 01

Nyköping

24 januari

Distriktscamp för flickor

Åker

6 – 7 februari

Kval till Stålbucklan för flickor

Strängnäs

22 februari

Distriktscamp för årskull 01 och flickor

Nyköping

21 – 22 mars

Dalapucken för årskull 01

Avesta

6 april

Distriktscamp för årskull 00

Södertälje

7 april

Distriktscamp för årskull 00

Nyköping

9 – 12 april

DIF 1891 Elitcup för årskull 00

Mälarhöjden

Distriktslag– årskull 99
Ansvariga har varit huvudtränare Charlie Andersson och assisterande tränare Jimmy Albihn.
Annonsdax Cup:
Södermanland vs Stockholm Syd
Södermanland vs Dalarna
Södermanland vs Västmanland
Södermanland vs Uppland
Södermanland vs Stockholm Nord

0–5
2–4
4 – 3 (efter förlängning)
2–3
1–5

Kval till TV‐pucken:
Södermanland vs Gotland
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs Västergötland
Södermanland vs Blekinge
Södermanland vs Småland Gul

8–1
1 – 2 (efter förlängning)
3–4
2–1
3 – 4 (efter förlängning)

Tyvärr innebar detta att Södermanland inte gick vidare till slutspelet i TV‐pucken.

Utvecklingslag – årskull 00
Ansvariga har varit huvudtränare Jörgen Winborg (ersatte Janne Rapp våren 2015) och assisterande
tränare Nicke Winborg.
DIF 1891 Elitcup:
Södermanland vs Uppland
Södermanland vs Luleå
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs Västerbotten
Södermanland vs Ångermanland
Södermanland vs Djurgården

0–0
4–1
1–2
3–2
2–4
3–2
16

Södermanland vs Stockholm Syd
Södermanland vs Stockholm Nord

2–5
4–2

Killarna gjorde en mycket stark insats och placerade sig på fjärdeplats. Axel Andersson från
Södermanland blev uttagen i All Star Team.

Utvecklingslag – årskull 01
Ansvariga har varit huvudtränare Jimmy Albihn och assisterande tränare Emil Walldén.
DalaPucken:
Södermanland vs Dalarna Blå
Södermanland vs Avesta U16
Södermanland vs Dalarna Gul
Södermanland vs Värmland
Södermanland vs Örebro
Södermanland vs Värmland

4–5
2–5
4–2
4–3
1–5
2 – 3 (efter straffläggning)

Killarna gjorde en stabil insats och placerade sig på fjärdeplats.

Distriktslag – flickor
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg och assisterande tränare Michael Johansson.
Nordic Christmas Cup:
Södermanland vs Region Syd
Södermanland vs Stockholm
Södermanland vs Uppland
Södermanland vs Ångermanland
Södermanland vs Uppland
Södermanland vs Stockholm

2–1
1 – 2 (efter straffläggning)
3–1
6–3
1–2
3–2

Tjejerna gjorde en mycket stark insats och tog brons i en turnering. Wilma Wäng‐Germundsson och
Ida Nikkula från Södermanland blev uttagna i All Star Team.
Kval till Stålbucklan:
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs Uppland
Södermanland vs Stockholm

2–1
0–5
0–7

Tyvärr innebar detta att Södermanland inte gick vidare till slutspelet i Stålbucklan.

17

Årets tjejspelare
Wilma Wäng‐Germundsson från Södertälje SK utsågs till årets tjejspelare med följande motivering:
”Wilma är en ambitiös och talangfull spelare som med stort engagemang och träningsvilja bidrar till
att utveckla sörmländsk flickhockey. Wilmas ledarskapsförmåga som kapten för distriktslaget och
hennes vilja att alltid prestera maximalt gör henne till ett föredöme för alla hockeytjejer i
Södermanland.”

Årets killspelare
Lukas Pilö från Åker/Strängnäs HC utsågs till årets killspelare med följande motivering:
”Lukas är en målmedveten talang som under den gångna säsongen tog ytterligare kliv i sin
hockeyutveckling. Som lagkapten för TV‐puckslaget var Lukas en ledare både på och utanför isen.
Lukas ödmjuka inställning och positiva framtoning gör honom till en utmärkt representant för
sörmländsk ishockey.”

Blicken riktad mot säsongen 2015/2016
Inför nästa säsong är grunden lagd. Välutbildade tränare som vill utveckla den sörmländska
distriktslagsverksamheten. Spelare som brinner för att vinna titlar åt Södermanland. En tydlig blå tråd
att bygga vidare på med sikte på att ytterligare stärka sörmländsk hockey. Det finns all anledning att
se positivt på framtiden.
Thomas af Bjur
Distriktslagsansvarig
Södermanlands Ishockeyförbund
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Bokslut Södermanlands Ishockeyförbund
Orgnr: 815600‐8925
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Kommentarer till årsredovisningen 2014/2015
För det gångna verksamhetsåret redovisar förbundet ett underskott på driftsbudgeten med 107657
kr
Verksamheten har genomförts med några tillägg till den ursprungliga verksamhetsplanen.
Exempelvis har Dam/flickkommitten lagts in under distriktsverksamheten som innefattar all
ungdomsverksamhet oavsett kön.
Distriktslagsverksamheten har utökats med flera samlingar med olika ålderskategorier, och
kostnaderna för dessa samlingar har naturligtvis ökat gentemot ursprungsplan.Samtidigt är det
viktigt att understryka att förbundet genom ett aktivt arbete,den gångna säsongen erhöll ett
sponsorbidrag till distriktslagsverksamheten som uppgick till 50 000 kronor från Sparbanken Rekarne.
Ett sponsorbidrag som innebar att de samlingar (camper) som genomfördes inte medförde någon
ekonomisk kostnad för de över 100 hockeytjejer och hockeykillar i distriktet som gavs möjlighet att
delta.
Ytterligare materialinköp för distriktslagsverksamhetens olika åldergrupper har också påverkat årets
underskott, men styrelsen har beslutat att ta hela kostnaden för dessa materialinköp detta
bokslutsåret, trots att materialinköpen skulle kunna periodiseras ut över en längre tid .
Intäcktsbudgeten var prognostiserad till 1031 000 kr och utfallet blev 1642 000 vilket är en ökning på
59%.
Kostnadsbudgeten var prognostiserad till 1040 000 kr och utfallet blev här 1749 000 vilket är en
ökning med 68%.
Tre poster kan härledas till det negativa resultatet på 107 000:‐ och ingen av dessa poster var med i
ursprungsbudgeten .
55 656:‐

Konsulttjänst för tävlingsverksamheten samt även ansvarig för hemsidans
uppdatering. Även behjälplig med administrationen av kansliet tillsammans
med kanslichefen.

55 843:‐

Applikationer till smarta telefoner med både anroid samt iphone lösningar.
Behovet stort hos ungdomar idag, som ej använder hemsidan genom
datorer.
Laptops till funktionärskommitten tävlingskommitten, samt kansliet.
Ingen uppdatering av datakommunikationen har gjorts under föregående
5‐års perioden

15 965:‐

Kostnaden för dessa tre poster 126 464:‐
Förbundets kapital är som tidigare placerat i fonder och Swedbanks aktiefond Kapitalinvest
Marknadsvärdet på bokslutsdagenför de räntebärande fonderna är 507 002 kronor (487 106) och för
aktiefonden kapitalinvest 838 861 kronor (628 180). De räntebärande fonderna har under året ökat
med 19 896 kronor. Kapitalinvest har ökat under året med 210 068 kronor
Förbundets kapitalreserv har sammantaget under året ökat med 229 964 kronor.
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Styrelsen föreslår att årets underskott 107 657 kronor för den löpande verksamheten balanseras i ny
räkning.
Med framläggning av denna årsredovisning över verksamheten 2014‐2015 framför styrelsen tack för
förtroendefullt och gott samarbetet till distriktets alla föreningar, ledare aktiva och sponsorer.

Södertälje den 30 april 2015

Lars‐Göran Gustafsson
Förbundsordförande

Annika Eriksson

Simon Persson

Robert Sjöström

Lars‐Axel Andersson

Thomas af Bjur

Bert‐Inge Claesson
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