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Ordföranden har ordet
När Södermanlands Ishockeyförbund summerar säsongen 2015/2016 kan vi konstatera att det varit
ett framgångsrikt år. Såväl på förbundsnivå som i våra föreningar runt om i distriktet. Det handlar om
en positiv utveckling där alltfler barn och ungdomar väljer att spela ishockey. I reella tal är det 42 fler
flickor och 124 fler pojkar än föregående säsong som spelar ishockey i våra sörmländska föreningar.
En ökning med 15 procent och ett kvitto på att den verksamhet som bedrivs håller god kvalitet i tuff
konkurrens med en rad andra idrotter.
På seniorsidan är det värt att lyfta fram Södertälje SK vars A‐lag tog sig tillbaka till elitverksamhet
genom avancemang till Hockeyallsvenskan och Gripen HC som på två säsonger gått från division 4 till
att kommande säsong spela i division 2. Två föreningar som därtill haft ett mycket gott publikstöd
under den gångna säsongen. Något som bådar gott för sörmländsk ishockey med sikte på framtiden.
På juniorsidan lyckades Södertälje SK säkra spel i den högsta divisionen med såväl sitt J20‐lag och sitt
J18‐lag. Något som är mycket betydelsefullt för möjligheten att behålla juniorspelare i distriktet. Till
detta ska fogas det arbete som pågår i en rad föreningar runt om i Sörmland när det gäller
utvecklingen av juniorhockey. Här kan exempelvis Järna SK, Åker/Strängnäs och Nyköping Hockey
Ungdom fungera som förebilder.
På flick‐ och damsidan fortsätter förbundet, tillsammans med föreningarna, att stärka utbildningen
av spelare och ge ökade möjligheter för alla talangfulla hockeytjejer att mäta sina krafter med
likasinnade. Oavsett om det handlar om seriespel i det egna klubblaget, på utvecklingscamper i
förbundets regi eller via olika turneringar där Södermanland deltar med utvecklingslag och
distriktslag. En särskild eloge vill vi rikta till Järna SK och Södertälje SK som bedriver ett mycket
ambitiöst arbete med att stärka flickhockeyn i distriktet.
Avslutningsvis är det en förmån att kunna redovisa en verksamhetsberättelse som påvisar det arbete
som varje dag sker inom ramen för Södermanlands Ishockeyförbund. Där fokus är att uppnå bästa
möjliga kvalitet på den verksamhet som bedrivs och där en stabil ekonomisk utveckling möjliggör
satsningar på spelarutveckling och ledarutbildning. Där det finns en genuin vilja och ett starkt
engagemang från oss i styrelsen att bidra till den fortsatta utvecklingen av sörmländsk ishockey.
Oavsett om det handlar om utbildning, tävling, domare eller distriktslagsverksamhet. Tillsammans
med Er i föreningarna runt om i Södermanland kan vi uppnå storverk. Idag, imorgon och i framtiden.

Thomas af Bjur
Förbundsordförande säsongen 2015‐2016.
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Föredragningslista vid Södermanlands Ishockeyförbunds ordinarie
Distriktsmöte 2016.
TID: Onsdag 1 juni 2016 kl 18 00
PLATS: SCANIARINKEN, Södertälje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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 för 2015/2016
Föredragning av revisorernas berättelse för 2015/2016
Fastställande av resultat‐ och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Simon Persson och Annika
Eriksson)
Val av två revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år (avgående revisorer Leif
Karlsson och Lena Pettersson)
Val av valberedning inför 2017 års disktriktsmöte. Ordförande och två ledamöter från
föreningarna. Distriktsstyrelsen utser en adjungerad ledamot.
Fastställande av verksamhetsplan för 2016/2017
Fastställande av ramar för budgeten 2016/2017
Behandling av motioner som insänts av röstberättigad förening inom distriktet senast
sex veckor före årsmötet.
Behandling av distriktsstyrelsens väckta förslag
Avslutning
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Röstlängd
Förteckning över föreningar tillhörande Södermanlands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet den 25 april 2016.
Förening
Eskilstuna Linden Hockey
Flens HC Flames
Gnesta IK
Gripen HC
IFK Mariefred
Järna SK
Katrineholms HF
Kringelstans Veteran HC
Nyköping HF Ungdom
Nyköpings HK
SPAIF
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC
Totalt

Antal licenser
371
77
138
28
48
241
155
44
186
64
40
462
297
2151

Antal röster
8
2
3
1
1
5
4
1
4
2
1
10
6
48

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
Osv.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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 2015/2016
Styrelsen för Södermanlands Ishockeyförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
säsongen 2015/2016.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordf/Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Thomas af Bjur
Simon Persson
Annika Eriksson
Patrik Svensson
Robert Sjöström
Lars‐Axel Andersson

Nykvarn
Eskilstuna
Mariefred
Södertälje
Södertälje
Järna

Göran Hellström
Inga‐May Forslund

Nykvarn
Stockholm

Åke Olsson

Södertälje

Leif Karlsson
Lena Pettersson

Nykvarn
Eskilstuna

Carl‐Fredrik Kleman
Mikael Kareinen
Gunnar Svensson

Strängnäs
Flen
Eskilstuna

Adjugerade i Styrelsen

Hedersordförande
Revisorer
Valda av årsmötet
Suppleant
Valberedning
Ordförande

Arbetsutskott
Thomas af Bjur
Annika Eriksson
Simon Persson
Tävlingskommitté
Ordförande
Lars‐Axel Andersson
Disciplinkommitté
Ordförande
Lars‐Axel Andersson
Funktionärskommitté
Ordförande
Robert Sjöström
Utbildningskommitté
Ordförande
Patrik Svensson
Distriktslagskommitté
Ordförande
Thomas af Bjur
Stipendienämnd/Utmärkelser
Arbetsutskottet
Tekniska frågor
Tävlingskommittén
Material
Simon Persson

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Alla protokoll publiceras på
distriktets officella hemsida.
Arbetsutskottet har sammanträtt då arbetet så påfordrats och ca två veckor före varje styrelsemöte.
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Uppvaktningar och representation
Södermanlands Ishockeyförbund har varit representerat vid:
Region Östs årsmöte i Stockholm 2015‐06‐12 (Thomas af Bjur)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐09‐03 (Thomas af Bjur)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐10‐08 (Thomas af Bjur)
Svenska Ishockeyförbundets barn‐ och ungdomskonferens 2015‐10‐16 – 2015‐10‐17 (Thomas af Bjur
och Lars‐Axel Andersson)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2015‐11‐20 (Thomas af Bjur)
Region Östs utvecklingskonferens på Lidingö 2015‐11‐20 – 2015‐11‐21 (Thomas af Bjur)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐01‐14 (Thomas af Bjur)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐03‐31 (Thomas af Bjur)
Sörmlandsidrotten årsmöte i Eskilstuna 2015‐04‐25 (Thomas af Bjur)
Region Östs ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐05‐02 (Thomas af Bjur)

7

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
1. 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 jämfört med 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 2015/2016 genomförde TK två stycken tävlingsmöten tillsammans med distriktets
föreningar. Tävlingsmöten ämnar till att ha en djup och kontinuerlig dialog med alla föreningar/lag.
Även TSM och OVR utbildning genomfördes för distriktets alla föreningar. Det är av stor vikt för
verksamheten och kvaliten på genomförandet att alla genomför den utifrån Ishockeyförbundets
värdegrund, Respekt, Glädje, Tävling och Rent spel

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

U12, U13, U14, U15

‐DM:

U12, U13, U14, U15, U16

‐Gemensamt med Uppland

U16

Tävlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med för tiden gällande tävlingsbestämmelser.
2.1 Ungdomsserier
Alla deltagande föreningar har på ett förtjänstfullt sätt deltagit i och bidragit till att distriktets
tävlingsverksamhet kunnat bedrivas under säsongen.
U12
Medverkande 8 st lag. Medverkande lag från annat distrikt Vita Hästen.
Seriesegrare: Södertälje SK
U13
Medverkande 7 st lag. Medverkande lag från annat distrikt Vita Hästen.
Seriesegrare: Södertälje SK
U14
Medverkande 8 st lag. Medverkande lag från annat distrikt IFK Tumba 2.
Seriesegrare: IFK Tumba 2.
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U15
Medverkande 6 st lag.
Seriesegrare: Södertälje SK
U16
Har bedrivits i samverkan med Uppland. Medverkande lag från Södermanland
Järna SK, Åker/Strägnäs HC
Seriesegrare: Almtuna IS
Kommentar till serieverksamheten
Distriktets serieverksamhet är att se som en breddverksamhet. TK ser en del av sitt uppdrag som att
ombesörja 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
både följer 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.
2.2 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 i Cupform förutom
U16 DM som spelas för att utse distriktets representant till pojk‐SM.
U12
Medverkande 6st lag. Gnesta IK stod för ett mycket lyckat värdskap för cupen och genomförde den
på ett utmärkt sätt.
Finallagen var Södertälje SK och Nyköping Hockey Ungdom.
DM‐mästare Södertälje SK.
U13
Medverkande 6st lag. Åker/Strägnäs stod för ett mycket lyckat värdskap för cupen och genomförde
den på ett utmärkt sätt.
Finallagen var Nyköping Hockey Ungdom och Södertälje SK.
DM‐mästare Nyköping Hockey Ungdom
U14
Medverkande 6 st lag. Åker/Strägnäs stod för ett mycket lyckat värdskap för cupen och genomförde
den på ett utmärkt sätt.
Finallagen var: Södertälje SK och Åker/Strägnäs HC
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DM‐mästare Södertälje SK.
U15
Medverkande 4st lag. Nyköping Hockey Ungdom stod för ett mycket lyckat värdskap för cupen och
genomförde den på ett utmärkt sätt.
Finallagen var Södertälje SK och Nyköping Hockey Ungdom.
DM‐mästare Södertälje SK.
U16
Medverkande lag 4 st. Spelades i utslagsform
DM‐mästare Södertälje SK tillika distriktets representant i Pojk‐SM.
Kommentar till Pojk‐SM
Södertälje SK tog sig vidare till Kvartsfinalspel och ärade distriktet med en topp 8
Placering i landet. Ett stort grattis för enastående insats.

3. 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 1‐3, IFK Mariefred, Eskilstuna Linden HC 1‐2, Nyköping Hockey
ungdom 1‐2, Åker/Strängnäs HC 1‐2, Järna SK , Katrineholm Hockey.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 12 st.
U10
Medverkande lag: Södertälje SK 1‐3, Eskilstuna Linden 1‐2, Nyköping Hockey Ungdom 1‐2, Gnesta,
IFK Mariefred, Åker/Strängnäs HC 1‐3, Flen Katrineholm HC, Järna SK.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 15 st.
U11
Medverkande lag: Åker/Strängnäs HC, Flen, IFK Mariefred, Järna SK, Eskilstuna Linden HC 1‐2,
Nyköping Hockey Ungdom, Södertälje SK 1‐2, Gnesta, Katrineholm HC.
Totalt antal medverkande lag 10 st.
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 Vita Hästen, Västerås Ungdom.
10

4. 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.

5. Summering 2015/2016
Framgångar från säsongen värda att lyfta fram är att Gripen HC, genom sitt spel 2015/2016, har
möjlighet att spela Div2 nästa säsong.
Att avgöra DM i cup‐form över en helg, 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.
TK kan med glädje konstatera att antalet utövare inom Södermanlands Ishockeyförbund har ökat.
Ett problem som behöver belysas är att ett större antal matcher än tidigare har flyttats vilket medför
svårigheter för bland annat domartillsättning.
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 2015‐2016:
1:a Maj – 30:e Okt
Ingvar Malm Ordf
Kenneth Johansson Ledamot
Göran Söderberg Region Öst

I och med att Invar Malm slutade upplöstes kommittén och ny tillsattes fr.o.m. 1:a Nov 2015
Ny kommitté:
Lars Andersson
Robert Sjöström
Johan Ekengren
Janette Östling

Kommittén har endast handlagt ett fåtal bestraffningsärenden för distriktsserier samt ungdomserier
i Stockholm Cup avseende sörmlänska lag.
Inga bestraffningsärenden från Region Öst avseende Sörmländska lag har handlagts.
En ordentlig minsking har märkts men fortfarande måste utbildning av spelare och ledare
i rent spel hållas i fokus.
Lars Andersson
Ordf Disciplinkommittén

12

Verksamhetsberättelse Funktionärskommittén
Följande personer har ingått i Funktionärskommittén under säsongen 2015/2016:
Robert Sjöström ordf, Emil Netz, Johannes Joona, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas Ekström,
Daniel Vikström, Jimmy Hellström

Distriktsdomarkurs
Genomfördes 4‐6 september i malmköping med 34 deltagare. Deltagarna fortsatte tidigare säsongers
trend med bättre resultat och utveckling. Kursresultaten var mycket tillfredsställande.
Mittsäsongsträff hölls i Södertälje den 2 januari.

Ungdomsdomarkurser
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 helt enkelt för att hitta ”rätt namn” utan fyller på med spelare från
ungdomslagen eller ”bra att ha domare” 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 58 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 någorlunda tillfredsställande den gångna säsongen.
Dock ser vi i FK problemet med att lag ställer in/flyttar matcher med kort varsel utan någon som helst
hänsyn till den eventuella tillgången på domare.
Vad beträffar matchflyttar så har den här säsongen varit under all kritik, och FK vill passa iväg pucken
till respektive förening att tänka till både en och två gånger innan man tycker att man ska flytta eller
ändra en match i sista sekunden. Det är en hel kedja inom verksamheten som blir lidande.

Summering
Som slutord så vill vi i FK vifta med varningsflaggan inför framtiden, och speciellt inför kommande
säsong.
Vi i Södermanland har genom åren varit relativt lugna inför begreppet ”domarbrist”. Dock är den
smekmånaden över!
Med nuvarande domargrupp på distriktsdomarnivå inräknat kvantitet och kompentens kontra att det
spelas lika många matcher under kommande säsong så ligger ca 20% av alla matcher i farozonen att
bli inställda pga. domarbrist!
Vi kommer aldrig att acceptera att tillsätta domare utan rätt kompetens på en match bara för att ”få
en domare på plats! Ett J20 lag låter inte en spelare om inte håller spela, vi kommer inte att låta en
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domare som inte håller att döma!
Vi har ett hästjobb framför oss!
Vi måste öka kompetensen hos våra DAIF.
Vi måste öka kompentensen hos våra Ungdomsdomare.
Gör vi ovan så kommer våra framtida distrikts och förbundsdomare att bli bättre!
Bättre domare = bättre ishockey!
Vi måste redan idag fundera på vilka vi skickar på en Ungdomsdomarkurs.
Skickar vi vem som helst så kommer nivån på matcherna att bli ”hur som helst!”
Våra ungdomar som spelar ishockey förtjänar bra domare. En bra domare ger en bra hockeymatch.
En bra hockeymatch ger oss framtidens Peter Forsberg eller Erik Karlsson!
Så snälla…hjälp till!
Svensk ishockey ska vara världen bästa ishockey… det blir vi aldrig utan världens bästa domare!

Funktionärskommittén vill med dessa ord tacka alla inom ishockeyfamiljen för denna säsong.
Robert Sjöström, Emil Netz, Johannes Joona, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas Ekström, Daniel
Vikström, Jimmy Hellström
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Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i Södermanlands Ishockeyförbund redovisar härmed följande
verksamhetsberättelse för säsongen 2015/2016.
Kommittén har under säsongen genomfört följande ledarutbildningar i distriktets regi:
Datum

Kurs/aktivitet

Plats

Ant delt

19‐20/9

Grundkurs

Eskilstuna

28

16‐17/1

Grundkurs

Nyköping

23

19‐21/2

Barn o Ungdom 1

Södertälje

25

28/10

Junior & Senior 1

Södertälje

13

28‐29/5

Träningslära 1

Södertälje

Deltagandet i utbildningarna har fördelats mellan distriktets föreningar enligt följande.
Förening
Katrineholms Hockeyförening‐95
Åker/Strängnäs Hockeyclub
Gnesta Ishockeyklubb
Södertälje Sportklubb
Haninge Anchors Hockey Club
IFK Mariefred
Eskilstuna Linden Hockeyklubb
Järna SportKlubb
Nyköpings Hockeyförening Ungdom
Flens Hockeyclub Flames

Kursdeltagare

4
6
4
16
5
7
18
6
9
2

Distriktets utbildningskommitté har genomfört löpande möten med distriktets instruktörer samt
skickat 2 st på säsongens DI‐utbildning den 15‐17/4 i Södertälje.
Distriktsinstruktörer har varit: Patrik Svensson, Jim Karlsson, Kjell‐Owe Andersson, Andreas Lindbäck
och Joacim Ölander (MV).
Utbildningskommittén tackar samtliga för ett mycket gott arbete.

Patrik Svensson
Ordförande utbildningskommittén
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Verksamhetsberättelse Distriktslagskommittén
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 2015/2016 bestod distriktslagskommittén av:
Ordförande

Thomas af Bjur

Ledamot

Simon Persson

Sportslig rådgivare

Jörgen Winborg

Sportslig rådgivare

Magnus Berg

Den blå tråden
Distriktslagskommittén har under säsongen 2015/2016 arbetat utifrån det beslut om ”Blå tråden”
som förbundsstyrelsen fastställde 2014. Det innebär att kommittén haft det övergripande ansvaret
för TV‐pucken, Stålbucklan och Utvecklingslagen (åren innan TV‐pucken). All utvecklings‐ och
distriktslagsverksamhet har varit samlad under ett gemensamt paraply. Fokus har främst varit att
bedriva utbildning och stärka samhörigheten inom sörmländsk ishockey.

Kommunikation
För att kunna ha en kontinuerlig information och dialog med spelare och föräldrar har förbundet
använt sig av vår hemsida och vår Facebook‐sida. Detta har fungerat bra. Vi har Förbundet har fått
uppskattning från spelare, föräldrar och ledare i distriktets föreningar kring det faktum att
informationsflödet varit tydligt, transparent och informativt. Som kuriosa kan nämnas att nyheter
som läggs ut på förbundets Facebook‐sida i genomsnitt når 5 000 läsare med toppnoteringar på över
20 000 läsare för enskilda nyheter. Mycket glädjande.

Distriktslag– årskull 00
Ansvariga har varit huvudtränare Jörgen Winborg assisterande tränare Nicke Winborg.
Södermanland Ishockeycup 2015
Södermanland vs Södertäljes SK J18

1‐4

Södermanland vs Uppland

2‐5

Södermanland vs Dalarna

1‐4

Södermanland vs Örebro Län

2‐4

Södermanland vs Västmanland

1‐3

För fjärde året i rad arrangerade förbundet en distriktslagsturnering i Södertälje. Detta
verksamhetsår under namnet Södermanland Ishockeycup (tidigare Annonsdax Cup). Vårt
sörmländska lag genomförde en stabil turnering där fokus i första hand var att spela ihop truppen
inför kvalspelet till TV‐pucken. Sammantaget gjorde laget en bra turnering.
16

Kval till TV‐pucken:
Södermanland vs Östergötland

0‐1

Södermanland vs Gotland

9‐0

Södermanland vs Uppland

0‐1

Södermanland vs Bohuslän/Dal

4‐3

Södermanland vs Blekinge

3‐6

För andra året i rad föll vårt sörmländska TV‐puckslag på mållinjen i kvalspelet. När tabellen
summerades kunde vi konstatera att det till sist var målskillnad som fällde avgörandet och
Södermanland gick tyvärr inte vidare till slutspel. Trots detta finns det skäl att vara stolt över det spel
som laget presterade och de individuellt skickliga prestationer som de sörmländska spelarna
uppvisade.

Utvecklingslag – årskull 01
Ansvariga har varit huvudtränare Jörgen Winborg och assisterande tränare Jonas Heed.
DIF 1891 Elitcup:
Södermanland vs Stockholm Syd

4–0

Södermanland vs Västerbotten

6–4

Södermanland vs Stockholm Nord

2–4

Södermanland vs Djurgården

3–1

Södermanland vs Uppland

1–4

Södermanland vs Stockholm Nord

2–1

Södermanland vs Västerbotten

0–4

Södermanland vs Uppland

4 – 3 (semifinal)

Södermanland vs Stockholm Syd

0 – 2 (final)

Laget gjorde en mycket stark insats och tog sig i hård konkurrens till final där det tyvärr blev förlust
mot Stockholm Syd i en välspelad match. Det går emellertid inte att vara annat än imponerad av
Södermanland utvecklingslag årskull 01 som gjorde en helgjuten turnering på alla fronter. Därtill togs
målvakten Matteus Ward från Nyköping Hockey Ungdom ut i turneringens All Star Team.

Utvecklingslag – årskull 02
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg och assisterande tränare Michael Johansson.
Dalapucken:
Södermanland vs Örebro

4–1

Södermanland vs Dalarna Gul

3–0
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Södermanland vs Dalarna Blå

1–1

Södermanland vs Arboga U15

9–2

Södermanland vs Falun U15

1–1

Södermanland vs Dalarna Blå

2 – 0 (final)

Laget gjorde en storstilad insats och vann ett välförtjänt guld. Det var ingen tvekan om att
Södermanlands utvecklingslag årskull 02 åkte mest skridskor, hade det skickligaste passningsspelet
och var mest disciplinerat av samtliga lag i turneringen. Mycket bra jobbat.

Distriktslag – flickor F16
I kvalspel och slutspel till Stålbucklan deltog Södermanland den gångna säsongen i ett gemensamt lag
tillsammans med Uppland. Skälet var att det saknades tillräckligt med spelare i de båda distrikten i
rätt ålderskategori för att delta med varsitt lag. Ansvariga var huvudtränare Stefan af Bjur och
assisterande tränare Thomas Berlin.
Kval Stålbucklan:
Södermanland/Uppland vs Östergötland

2–0

Södermanland/Uppland vs Stockholm

0‐2

Södermanland/Uppland vs Västergötland/BoguslänDal

3‐2

Efter ett spännande kvalspel tog sig Södermanland/Uppland vidare till slutspel topp 8 i Stålbucklan.
Vinsten i förlängning mot Västergötland var det som i slutändan krävdes för att laget skulle ta
andraplatsen i tabellen bakom Stockholm. En mycket god insats av laget i allmänhet och våra
sörmländska hockeytjejer i synnerhet.
Slutspel Stålbucklan:
Södermanland/Uppland vs Gästrikland/Hälsingland

3 – 2 (kvartsfinal)

Södermanland/Uppland vs Skåne

1 – 2 (semifinal)

Södermanland/Uppland vs Stockholm

0 – 5 (bronsmatch)

Efter en dramatisk vinst i förlängning mot Gästrikland/Hälsingland i kvartsfinalen väntade Skåne i en
spännande match som till sist avgjordes i slutminuterna med förlust som följd. När det sedermera
var dags för bronsmatch mot Stockholm stod det klart att krafterna hos de sörmländska och
uppländska tjejerna tyvärr var slut och laget fick se sig besegrat. Trots detta är det värt att notera att
fjärdeplatsen i Sverige är det bästa resultat som ett sörmländskt distriktslag presterat i en nationell
turnering sedan Södermanlands TV‐puckslag vann guld 2002. Insatsen var således mycket stark.

Utvecklingslag – flickor F16/F18
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg och assisterande tränare Michael Johansson.
Rosvalla Gästabud Cup (killturnering)
Södermanland F16 vs Tibro

3–5

Södermanland F16 vs Hässelby/Kälvesta

1–4
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Södermanland F16 vs Nyköping

1–2

Södermanland F16 vs Kaipa Ducks

6–0

Södermanland F16 vs Graip

4–1

Södermanland F16 vs Tullinge

1–3

Södermanland F16 vs Mjölby

1–5

För första gången deltog vårt utvecklingslag flickor F16 i en turnering där övriga lag endast bestod av
killar. Ett test som föll ut mycket väl och där tjejerna fick mycket beröm för såväl spelet som
uppträdandet på isen och vid sidan av. Till sist placerade sig tjejerna på plats 6 av 12 deltagande lag.
En stark bedrift.
Emporia Tjejcup 2016:
Södermanland F18 vs Västergötland

0–2

Södermanland F18 vs Västerås

9–1

Södermanland F18 vs Karlskrona Dam

3–2

Södermanland F18 vs Malmö Dam

4–0

Södermanland F18 vs Småland

3–3

Södermanland F18 vs Karlskrona

0 – 1 (efter straffläggning)

I en högklassig turnering i Malmö bjöd Södermanland F18 på mycket bra spel som imponerade på
såväl motståndare som publik. Till sist missade laget finalplats med ett mål mindre gjort än Småland
och i bronsmatchen föll laget efter straffavgörande. Sammantaget en mycket stark insats.

Årets tjejspelare
Mirey Saado från Södertälje SK utsågs till årets tjejspelare med följande motivering:
”Mirey är en ambitiös spelare med ett stort engagemang och träningsvilja. Med sin positiva
framtoning och vilja att alltid vara en god lagkamrat är Mirey ett föredöme. Mireys insatser under
den gångna säsongen gör henne till en förebild för alla hockeytjejer i Södermanland och ett självklart
val som årets hockeytjej.”

Årets killspelare
Axel Andersson från Södertälje SK utsågs till årets killspelare med följande motivering:
”Axel är en målmedveten talang som under den gångna säsongen tog ytterligare kliv i sin
hockeyutveckling med en landslagsplats som resultat. Som lagkapten för TV‐puckslaget var Axel en
ledare både på och utanför isen. Axels fokus på att alltid prestera på toppen av sin förmåga i
kombination med hans ödmjuka inställning och positiva framtoning gör honom till en utmärkt
representant för sörmländsk ishockey.”
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Genomförda aktiviteter under säsongen 2015/2016
10 – 14 augusti
15 augusti

Sommarcamp årskull 00
Träningsmatch mot Västmanland årskull 00

Södertälje
Hallstahammar

20 augusti

Camp årskull 00

Södertälje

21 – 23 augusti

Södermanland Ishockeycup 2015 årskull 00

Södertälje

30 augusti

Camp årskull 00

Södertälje

5 – 6 september

Camp årskull 00

Södertälje

8 – 10 september

Camp årskull 00

Södertälje

11 – 13 september

Kval till TV‐pucken årskull 00

Södertälje

8 oktober

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

15 oktober

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

24 – 25 oktober

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

5 november

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

12 – 13 november

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

14 – 15 november

Kvalspel till Stålbucklan flickor F16

Märsta

21 – 22 november

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

22 november

Utvecklingscamp årskull 01

Åker

26 november

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

2 december

Camp Södermanland/Uppland flickor F16

Märsta

20 december

Utvecklingscamp årskull 02

Åker

30 januari

Utvecklingscamp årskull 02

Åker

6 februari

Utvecklingscamp flickor årskull 97‐04

Nyköping

14 februari

Utvecklingscamp årskull 01

Åker

20 februari

Utvecklingscamp flickor årskull 99‐04

Åker

28 februari

Träningsmatch mot Östergötland årskull 01

Vadstena

5 mars

Utvecklingscamp årskull 01

Nyköping
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19 – 20 mars

Dalapucken årskull 02

Avesta

1 – 3 april

Rosvalla Gästabud Cup flickor årskull 01‐04

Nyköping

9 april

Utvecklingscamp årskull 01

Åker

13 april

Utvecklingscamp årskull 01

Södertälje

14 – 17 april

DIF 1891 Elitcup årskull 01

Mälarhöjden

16 april

Utvecklingscamp flickor årskull 97‐04

Södertälje

23 – 24 april

Hockeykarneval

Åker

29 april – 1 maj

Emporia Tjejcup för årskull 97‐03

Malmö

22 maj

Fystester på Bosön årskull 01

Lidingö

Thomas af Bjur
Distriktslagsansvarig
Södermanlands Ishockeyförbund
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Bokslut Södermanlands Ishockeyförbund
Orgnr: 815600‐8925

Balansrapport
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Resultatrapport
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Kommentarer till årsredovisningen 2015/2016
För verksamhetsåret 2015/2016 redovisar Södermanlands Ishockeyförbund ett positivt
rörelseresultat på 769 598 kronor. Skälet till det stora överskottet är att styrelsen under året valt att
säkerställa en fortsatt god utveckling för de finansiella tillgångar som förbundet har och därmed
realiserat vinst på tidigare placeringar. De aktuella tillgångarna har därefter placerats i långsiktiga och
trygga fonder med fokus på att ha en fortsatt stabil ekonomisk grund att stå på.
Värt att notera är att förbundet ökat sin omslutning från cirka 1,2 miljoner kronor för tre år sedan till
över 1,8 miljoner kronor det gångna verksamhetsåret. Det finns självklart inget självändamål i att öka
den ekonomiska omfattningen i förbundet men det sätter ljuset på det faktum att verksamheten
successivt ökat i omfattning och intensitet. Fler utbildningar för spelare, ledare och domare. Ökad
tävlingsverksamhet i form av exempelvis DM‐turneringar och utbyte med andra distrikt. Stärkt
samverkan inom distriktsverksamheten genom fler camper och sammankomster för våra talangfulla
hockeytjejer och hockeykillar. Listan kan göras lång.
När överskottet kopplat till de realiserade fondmedlen tas bort landar förbundet på ett underskott i
den dagliga driften som uppgår till minus 29 635 kronor. Den främsta orsaken till detta är att
verksamheten kring utvecklingslagen växt i omfattning och förbundet valt att subventionera de
camper som genomförts trots att föregående distriktsmöte gav oss mandat att ta ut avgifter. Till
detta ska fogas ett ökat deltagande i turneringar för våra utvecklingslag där förbundet sökt att hålla
nere kostnaden för deltagande spelare. I budgeten för kommande verksamhetsår finns det skäl att
följa denna utveckling ytterligare i syfte att uppnå budgeterat resultat. Vi ska emellertid komma
ihåg att det även pågår ett målmedvetet arbete med att knyta till oss fler samverkanspartners genom
att det numera finns en marknadsansvarig i förbundet. En funktion som den gångna säsongen
resulterat i gynnsammare ekonomiska villkor när det gäller exempelvis busstransporter samt ett
fortsatt stöd från Sparbanken Rekarne på 50 000 kronor riktat till vår utvecklingsverksamhet för
spelare och ledare. Sammantaget har förbundet en god kontroll över intäkter och kostnader samt en
stabil finansiell bas att stå på för framtid utmaningar.
Med framläggning av denna årsredovisning över verksamheten 2015/2016 framför styrelsen tack för
förtroendefullt och gott samarbetet till distriktets alla föreningar, ledare aktiva och sponsorer.
Södertälje den 30 april 2016

Thomas af Bjur
Förbundsordförande

Annika Eriksson

Simon Persson
25

Robert Sjöström

Patrik Svensson

Lars‐Axel Andersson
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