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Tävlingskommittén
a. Mål för verksamheten:
TK huvudsakliga mål är att administrera och driva en väl fungerande tävlingsverksamhet. TK arbetar
för en verksamhet som skänker glädje och utveckling till distriktets alla ishockeyspelare och
föreningar.
Kommitténs namn till trots så ser kommittén att det finns arbetsuppgifter som inte är
tävlingsrelaterande men ändå faller in under TK arbetsområde. Arbetsuppgifter av denna karaktär
faller in under ”Övrig verksamhet”.

b. Planerad tävlingsverksamhet
TK vet att det finns intresse för lag att deltaga i andra distrikts verksamheter. För att deltaga i sådan
verksamhet skall ansökan om detta alltid sändas till TK för behandling och beslut. Sådan ansökan
skall tillställas TK i god tid före eventuella serieanmälningar.
Ambitionen från TK kommer vara att planera den egna verksamheten till helger dit vi även räknar
Fredag för att öka möjligheten för lag som önskar delta i andra distrikts verksamheter. TK kommer i
största möjliga mån planera in en tävlingsledig dag per månad för de äldre lagen U14, U15 för att ge
möjlighet till gemensamma sammankomster i distriktets regi. Syftet är att långsiktigt stärka
ishockeyn i distriktet genom återkommande utveckling och utbildnings möjligheter både för spelare
och ledare.
TK kommer återigen att kalla till möte med föreningarna i Juni för att tydliggöra och gemensamt
planera genomförandet av verksamheten för 2016/2017. TKs förhoppning är att antalet anmälda lag
kommer att öka då antalet ishockeyspelare i Södermanland har ökat under den gångna säsongen.


Seriespel för ungdom U12‐U15
‐verksamhetens utformning kommer att påverkas bl.a. av antalet anmälda lag. Då det visats
intresse ser TK en möjlighet för lag från andra distrikt att medverka i våra serier.



Seriespel U16 planeras samverkan med Uppland, denna säsong med Södermanland som
Administratör



DM‐spel för U12‐U16
‐separata bestämmelser för DM kommer att gälla. DM kan komma att avgöras genom olika
spelformer för respektive årskullar. Om det går att finna arrangerande klubbar så är
målsättningen att DM spelas i Cupform.

Tävlingsbestämmelser 2016/2017 kommer att finnas och dessa reglerar tävlingsverksamheten.
För att deltaga i eller arrangera cuper skall sanktion sökas. TK kommer att bevilja detta in den mån
det inte påverkar distriktets egna verksamhet.

c. Planerad Övrig verksamhet


Pool‐spel för U9, U10 och U11
‐verksamhetens utformning kommer att påverkas av antalet anmälda lag. TK är öppna för att
lag från andra distrikt medverkar.
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Tre Kronors Hockeyskola dag med matcher kommer att genomföras som vanligt. De
föreningar som bedrivit Tre Kronors Hockeyskola utbildning förväntas att deltaga då detta
ses som en avslutning. Lag som ej deltar i distriktets pool‐spel och gärna vill medverka
bekostar detta separat.

Riktlinjer för hur pool‐spel skall genomföras i olika årskullar kommer att finnas på förbundets
hemsida.

d. Avgifter* för deltagande i Förbundets verksamhet
Serie
U 16

Spelform
Seriespel 3 x 20 min

Avgift
4
000

U 15

Seriespel 3 x 15 min Alt. 3 x 20

4
000

U12‐U14 (1:a laget)
U12‐U14 (2:a laget)

Seriespel 2 x 20 min
Om ytterligare ett lag – reducerad avgift med 1000

U11 (1:a laget)
U11 (2:a laget)
U11 (3:e laget)
U11 (4 lag eller fler)
U10 (1:a laget)
U10 (2:a laget)
U10 (3:e laget)
U10 (4 lag eller fler)
U9 (1:a laget)
U9 (2:a laget)
U9 (3:e laget)
U9 (4 lag eller fler)

3 lag/spelplats, ingen tabellredovisning
Om ytterligare lag anmäls

Div 4 3 x 20 min

Sammandrag, 4 lag/spelplats, 90sek byten
Om ytterligare lag anmäls

Sammandrag, 4lag/spelplats, 90 sek byten
Om ytterligare lag anmäls

4 000
3 000
3 500
3 100
1 600
1 300
3 500
3 100
1 600
1 300
3 500
3 100
1 600
1 300

Ingen Div 4 kommer att bedrivas i Södermanlands
Regi

Administration
Dispensansökan
Per spelare
Matchändring
Per ändring
*Samtliga avgifter avser per lag.

350
500

Separat inbjudan till DM. Kostnad för DM tillkommer och kan variera beroende på beslutad spelform.
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Disciplinkommittén
Disciplinkommittén handhar samtliga disciplinärenden som anmäls av domare och övriga vid
samtliga matcher inom distriktet och beslutar om avstängning av spelare.
Planerade aktiviteter för disciplinkommittén: Kurs för ledamöter i handläggning av disciplinärenden
samt sammanträden för disciplinärenden när så uppkommer.
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Funktionärskommittén
Mål för verksamheten:













Öka kvantiteten av antalet Distriktsdomare samt att öka kvaliteten av dessa.
Genomföra distriktsdomarkurs på distriktsnivå så att det på både kort och lång sikt finns
domare och funktionärer att tillgå för distriktets matcher.
Under säsongen vidareutbilda domarna genom att bedriva granskning, ha en
mittsäsongsträff samt en avslutningsträff.
Tillsätta domare för matcher i distriktets verksamhet och Region Öst.
Öka antalet domare på föreningsnivå.
Genomföra nivåanpassade föreningsdomarkurser ute bland klubbarna för att försöka öka
kunskapen och kvalitetsnivån på föreningsdomarna samt förbereda domarna på nästa steg i
utbildningsstegen.
Öka förståelsen för domarnas roll under matcherna, genom att ge klubbarna möjligheten till
regelutbildning för spelare och ledare i klubblag så som distriktslagen. Dessa utbildningar
riktar sig till åldern U‐16, junior och seniorlag.
Bedriva båsfunktionärsutbildningar ute hos klubbarna för att öka kunskapen hos alla frivilliga
funktionärer som alla matcher är så beroende av.
Som vanligt så kommer det även under säsongen 2016‐2017 kommer det att krävas att det
finns minst en legitimerad båsfunktionär per match i speakerbåset för att domaren ska starta
matchen. Utbildning är en färskvara så det krävs att man förnyar sin behörighet varje säsong,
vilket innebär att varje båsfunktionär måste ha genomfört en utbildning under innevarande
säsong för att vara godkänd.
Varje förening kommer att faktureras en avgift innan seriespel. Avgiften kommer att ha två
olika nivåer. Den första nivån för föreningar som endast har junior och seniorverksamhet.
Avgiften avser bland annat båsfunktionärskursen. De klubbar som inte har
ungdomsverksamhet betalar en procentuellt högre avgift än de som har
ungdomsverksamhet.
Detta beror på att de Ungdomsdomare som klubbarna med ungdomsverksamhet utbildar i
slutändan också r det domare som dömer de lagen utan ungdomsverksamhet. Således så ska
alla i leden bistå med medel för att utbilda framtidens elitdomare.
Andra nivån är för föreningar som även har ungdomsverksamhet. I denna avgift ingår bland
annat båsfunktionärskurs och föreningsdomarkursen.
Denna avgift skall vara betalt innan kurs kommer att genomföras.

Följande verksamheter planeras för säsongen 2016/2017
Distriktsdomarutbildning:
Kommande säsongs kursplan för distriktsdomarna innehåller sex kursdagar. Dessa kommer att vara
fördelade på en dags säsongsstart i maj, grundkursens tre dagar, en fortbildningsdag mellan jul och
nyår samt en fortbildningsdag i mars/april.
Distriktsdomarkursens grundutbildning kommer att genomföras i 2‐4 september 2016.
Kursort är Malmköping.
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Utbildningen finansieras helt av deltagarnas kursavgifter. Kursavgiften har två nivåer, där det är
biligare att betala innan 1:a augusti. Kursavgiften ska vara betald innan kursstart.
Inbjudan till distriktsdomarkurs utsänds i början av maj, till de domare som uppfyller ställda
kvalitetskrav.
Granskningsverksamhet
Målsättningen denna säsong är 50 granskningar för distriktsdomarna.
Ungdomsdomarutbildning
Funktionärskommitténs plan inför kommande säsong är att fortsätta tidigare års arbete med att
kvalitetssäkra föreningsdomarkurserna.
Som förberedelse inför dessa kurser kommer samtliga DAIF:are i distriktets klubbar att kallas till en
informationsträff om vad som händer under säsongen. Träffen är planerad till i samband med
Södermanlands turnering i Axa.
Till den här säsongen så kommer alla deltagare på ungdomsdomarkurserna få ett antal
instuderingsfrågor att arbeta med dessa innan kurs. Som start på kursen hålls ett enklare regelprov.
Det gör att kursens kvalitet kommer att öka avsevärt då deltagarna kommer att vara mer och bättre
förbereda.
Föreningarna ansvarar för framställning av kursmaterial, kurslokal m.m. Datum och tider för dessa
kurser kommer att bokas gemensamt mellan DAIF:are och funktionärskommittén. Kursdatum ska
bokas inom tidsramen september/oktober.
Varje förening kommer att faktureras ett kurspaket i augusti innan kursen har bokats upp mellan
föreningen och funktionärskommittén. Betalning ska ske innan genomförandet av
föreningsdomarkursen. Ingen kurs kommer att genomföras om inte avgiften är betald.
Utbildning är en färskvara så det krävs att man förnyar sin behörighet varje säsong, vilket innebär att
varje ungdomsdomare måste ha genomfört en utbildning under innevarande säsong för att vara
godkänd.
Nytt för säsongen 2016‐2017 är att det kommer att arrangeras ett Steg 2 i utbildningen för
Ungdomsdomare.
Detta är ett steg i att kunna höja kompetensen och statusen hos föreningens Ungdomsdomare.
Dessutom så är ett steg närmare att vara förberedd när domaren ska ta klivet upp till att bli
Distriktsdomare.
Denna utbildning riktar sig mot föreningarnas mest lovande Ungdomsdomare och är också ett krav
för de som vill/ska döma som linjemän på U15 samt få döma föreningens U‐14 matcher. De killar och
tjejer som är riktigt duktiga kommer att få chansen under säsongen på högre uppdrag.
Kursen kommer att hållas 1 eller 2 oktober, plats TBA.
Kostanden kommer att faktureras varje förening.
Båsfunktionärskurs
Som vanligt så kommer båsfunktionärskursen att ingå i kurspaketet som faktureras alla föreningar.
DAIF:aren samlar ihop intresserade personer, kontaktar sedan funktionärskommittén som skickar en
av Funktionärskommittén utsedd instruktör för att hålla utbildningen i föreningen.
7

Precis som under tidigare säsonger så kommer det att krävas att det finns minst en legitimerad
båsfunktionär per match i speakerbåset för att domaren ska starta matchen.
Utbildning är en färskvara så det krävs att man förnyar sin behörighet varje säsong, vilket innebär att
varje båsfunktionär måste ha genomfört en utbildning under innevarande säsong för att vara
godkänd.
Föreningen ansvarar för framställning av kursmaterial, kurslokal mm.
Bokning av dessa kurser görs enligt samma princip som för föreningsdomarkurser mellan DAIF:are
och funktionärskommittén och lämpliga kursdatum är Sept/Okt.
Kurspaketet för denna kurs skall vara betalt innan kurs kommer att genomföras.
Domaransvarig i förening (DAIF)
Varje förening ska ha en utsedd DAIF:are.
Dessa personer blir länken mellan föreningarnas funktionärsverksamhet och funktionärskommittén.
Varje funktionärsansvariga skall genomgå minst föreningsdomarutbildning. Dessutom är det lämpligt
att dessa personer medverkar i båsfunktionärskursen.
En DAIF är likt en tränare för en ungdomsspelare. Dennes primära uppgift är inte att fixa domare till
föreningens matcher utan att utbilda och utveckla föreningens Ungdomsdomare.
Detta kräver givetvis rätt kompetens!
DAIF behöver inte vara en person utan kan vara en fungerande organisation.
I den organisationen så måste det finnas en person som kan utveckla föreningens Ungdomsdomare!
Regelutbildning spelare och ledare
Varje förening kommer att erbjudas en enklare form av regelutbildning. Denna utbildning är till för
att förklara ”basic rules”, hur och varför domaren gör som han gör och en hel del attityd och
värderingar. Till denna träff kommer av funktionärskommittén utsedd person ut till föreningen och
håller en föreläsning på ca två timmar. Funktionärskommittén sänder ut materiell för kursen som
sedan föreningen ansvarar för framställa, boka kurslokal mm.
Bokning av dessa kurser görs enligt samma princip som för föreningsdomarkurser mellan DAIF:are
och funktionärskommittén. Denna utbildning ingår inte i kurspaketet som nämnts tidigare i
verksamhetsplanen. Föreningen faktureras en kurskostnad när utbildningen har beställts.

Domartillsättning
Funktionärskommittén ansvarar för att tillsätta domare till följande serier, träningsmatcher, cuper
och turneringar. Det är ej tillåtet att tillsätta domare själv till matcher med dessa lag.
Senior:

Div 3 och Div 4

Junior:

Div 1, Div 2
Div 1 och Div 2

Ungdom:
Dam:

U 16 samt huvuddomare till U‐15
Huvuddomare
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Observera att speciella regler kan gälla och måste tas hänsyn till när det gäller cuper och matcher
med utländskt motstånd. Funktionärskommittén ska alltid kontaktas när matcher med utländskt
motstånd ska spelas.
Beställningar på domare skall vara funktionärskommittén tillhanda senast fem arbetsdagar innan
matchen ska spelas.
Även i år kommer en avgift per match att tas ut och faktureras föreningarna för domartillsättning för
matcher som inte ingår i ordinarie seriespel, oavsett om dom spelas eller ej.
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Utbildningskommittén
Mål för verksamheten
Genomföra kurser enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege för deltagare från distriktets
samtliga föreningar. Vidareutbilda och vidmakthålla kompetensen för distriktsinstruktörer.

Ledarutbildning för säsongen 2016/2017
I distriktets regi kommer sex olika utbildningar att genomföras.
Grundkurs 2 st
Barn och Ungdom 1
Junior och Senior 1
Träningslära 1
Målvakt 1
Övriga kurser: Träningslära 2, BU 2, MV 2 samt fortbildning för tränare genomförs i om underlag finns
i distriktet.
För övriga ledare i föreningen rekommenderar UBK att man vänder sig till SISU Idrottsutbildarnas
grundutbildning för idrottsledare, ”Plattformen”.

Distriktsinstruktörer
Distriktet har 5 st instruktörer. Distriktsinstruktörerna medverkar som instruktörer vid distriktets
utbildningar. De deltar i de fortbildningar av distriktsinstruktörer som arrangeras av Svenska
Ishockeyförbundet.

Tränarregister
Under säsongen 2016/2017 kommer kontrollen av tränares behörighet att fortsätta.
Alla tränare ska registreras i TSM genom respektive förening. Alla tränare i Södermanland som tränar
ett lag måste ha giltig tränarlegitimation för att tillåtas träna och coacha ett lag.
Dispens från denna regel kan ges till tränare som inkommer med en realistisk utbildningsplan som är
tidsbunden. En depositionsavgift om 4000 kr ska erläggas till distriktsförbundet innan dispensen
gäller. Depositionsavgiften återbetalas när tränaren genomgått utbildningen enligt inlämnad plan.
För mera detaljerad information om tränarlegitimationer se § 12 i Tävlingsbestämmelserna.
Information om vilken behörighet som krävs för viss nivå finns att läsa på Svenska
Ishockeyförbundets hemsida för utbildning ”Hockeyakademin”.

Övrigt
En utbildningsledare (ULF:are) ska finnas i varje förening.
Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna ska fortsatt utvecklas tillsammans med distriktets föreningar.
Målet är att klubbarnas utbildningsverksamhet bedrivs som lärgrupper, för att genera resurser till
föreningarna att använda till utvecklingsinsatser. Med fördel kan föreningarna göra en
utbildningsplan tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för respektive säsong.
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Distriktslagskommittén
Distriktslagskommittén, som utses av förbundsstyrelsen, 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.

Den blå tråden
Södermanlands Ishockeyförbund fortsätter på den inslagna vägen med distriktslagskommittén som
har det övergripande ansvaret för TV‐pucken, Stålbucklan och utvecklingslagen (åren innan TV‐
pucken). Det innebär att all distriktslagsverksamhet är samlad i en gemensam organisation. Arbetet
vägleds av det inriktningsdokument som styrelsen fattat beslut kring under benämningen ”Den blå
tråden” Under säsongen 2016/2017 kommer arbetet att fortsätta med sikte på att fördjupa och
utveckla den goda samverkan som finns mellan förbundet och distriktets föreningar för att nå bästa
möjliga utveckling för sörmländsk ishockey.

Kommunikation
Den kontinuerliga informationen och dialogen med föreningar, spelare och föräldrar kommer även
fortsättningsvis att ske visa förbundets hemsida samt vår uppskattade Facebook‐sida.

Organisation
Respektive årskull och utvecklingslag leds av namngivna tränare som planerar den kommande
säsongen tillsammans med distriktslagskommittén och för en dialog med förbundets föreningar.
Distriktslagskommittén utser en huvudmaterialförvaltare som har det övergripande ansvaret för
förbundets material samt förbundets materialförråd som är beläget i Åkers sportcentrum.
Distriktslagskommittén utser team manager för de olika utvecklingslagen. Förbundets
målvaktstränare finns tillgängliga för samtliga årskullar. Nära samverkan sker med förbundets
utbildningskommitté, tävlingskommitté och funktionärskommitté.
För att säkerställa en professionell och stringent organisation kring distriktslagsverksamheten i
Södermanland kommer förbundet även kommande säsong att skriva kontrakt med var och en av de
individer som axlar en roll som ledare. Oavsett om det handlar om tränare, materialförvaltare, team
manager, målvaktstränare eller andra funktioner kopplade till verksamheten. Det är ett kontrakt som
tydliggör vilka skyldigheter som respektive ledare har rätt att leva upp till men även vilka krav som
ledare kan ställa på förbundet. Utgångspunkten är tydlig. De ledare som verkar inom den
sörmländska camp‐, utvecklingslags‐ och distriktslagsverksamheten förbinder sig att följa ”Den blå
tråden”. Fokus är i första hand att stärka kvaliteten och samhörigheten inom sörmländsk ishockey via
utbildningsinsatser och campverksamhet.

Utvecklingscamper
Under säsongen 2016/2017 kommer förbundet att fortsätta att anordna de uppskattade
utvecklingscamper som genomfördes den gångna säsongen. Ambitionen är att anordna en
heldagscamp eller motsvarande per månad under perioden september till mars för årskull 02, 03,
årskull 04 och flickor. En nyhet är att förbundet avser att knyta ihop tränarutbildningar,
domarutbildningar och andra utbildningsinsatser till de camper som genomförs. Till detta fogas
planering för att genomföra matchcamper där samtliga sörmländska spelare i en viss årskull bjuds in
och mixas i lag som coachas av tränare från förbundens föreningar.
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TV‐pucken
Den senaste tioårsperioden har de sportsliga resultaten för det sörmländska TV‐puckslaget inte levt
upp till de förväntningar som förbundsstyrelsen haft. Vi kan emellertid skönja framsteg under de två
gångna säsongerna. Kommande säsong kommer årskull 01 att delta i kvalspel i Åmål där de två högst
placerade lagen kvalificerar sig till slutspelet i Malmö. Distriktslagskommitténs målsättning är tydlig.
Södermanland ska avancera till slutspel i TV‐pucken säsongen 2016/2017.

Stålbucklan
Arbetet med att utveckla flickhockeyn i distriktet fortgår under den kommande säsongen med
oförminskad styrka. Distriktslagkommitténs målsättning är att Södermanland ska vara en kraft att
räkna med inom svensk flick‐ och damhockey och prestera goda resultat i Stålbucklan. Det kräver i
sin tur ett fortsatt arbete med att bredda rekryteringsbasen för flickhockeyn i Södermanland.
Förbundet välkomnar det ambitiösa och lyckosamma arbete som bland annat genomförts i Järna SK
och Södertälje SK kring rekrytering och utbildning av hockeytjejer.

Säsongsplanering
När distriktsmötet fastställt de övergripande målen i enlighet med detta dokument och
förbundsstyrelsen utsett ledamöter i distriktslagskommittén vidtar den detaljerade planeringen av
distriktslagsverksamheten säsongen 2016/2017. Det handlar om att fastställa datum för
utvecklingscamper, deltagande i turneringar för de olika årskullarna, matchutbyten etc. I detta arbete
kommer distriktslagskommittén att samverka med såväl tävlingskommittén som de olika
föreningarna i distriktet för att samordna verksamheten på allra bästa sätt.

Ekonomi
Den budget som förbundet avsatt för distriktslagskommittén innebär goda förutsättningar att
bedriva en kvalitativ verksamhet där våra sörmländska hockeyspelare ges möjlighet till utveckling och
nya utmaningar. Därtill innebär budgeten att samtliga årskullar kommer att ha möjlighet att delta i
turneringar och matchutbyten. Då ekonomin inte är obegränsad kommer förbundet emellertid att
behöva ta ut spelaravgifter för att täcka merkostnader i samband med
samlingar/träningar/matcher/turneringar:
TV‐pucken

4 000 kronor per spelare

Stålbucklan

2 000 kronor per spelare

DIF 1891 Elitcup (eller motsvarande)

2 000 kronor per spelare

DalaPucken (eller motsvarande)

1 500 kronor per spelare

Matchcamper

500 kronor per spelare

Utvecklingscamper

100 kronor per spelare och genomförd camp
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Blicken riktad mot framtiden
Södermanlands distriktslagskommitté ser med tillförsikt framemot kommande säsong. Vi har
välutbildade tränare som vill fortsätta att utveckla den sörmländska hockeyn. Vi har ambitiösa och
målmedvetna spelare som brinner för att ta nästa steg i sin hockeyutveckling och mäta sina krafter
mot likasinnade från andra distrikt. Vi har en förbundsstyrelse som stödjer och uppmuntrar den
fortsatta utvecklingen av hockeyn i distriktet. Såväl på tjej‐ som killsidan av verksamheten. Det finns
all anledning att se positivt på den kommande säsongen.
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Budgetunderlag 2016/2017

Förbundet övr
Utbildning
Funktionär
Tävling
Spelarutbildning/Utveckling
Distriktslag

Diff

Intäkter
450 000
240 000
220 000
500 000
50 000
250 000

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

SEK
1 710 000 SEK
50 000 SEK
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Utgifter
425 000
160 000
220 000
205 000
150 000
500 000

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

SEK
1 660 000 SEK

