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Ordföranden har ordet
När Södermanlands Ishockeyförbund summerar säsongen 2016/2017 kan vi konstatera att det varit
ett framgångsrikt år. Hockeyn i vårt distrikt växer sig allt starkare. Det är fler tjejer och killar som
börjar spela ishockey i Södermanland. I reella tal har vi ökat antalet utövare med över 7 procent.
Det innebär över 200 fler hockeyspelare. En glädjande utveckling och resultatet av att den
verksamhet som bedrivs runt om i våra föreningar och på distriktsnivå håller god kvalitet.
På flick‐ och damsidan uppnådde Södermanland den sportsligt största framgången sedan vinsten i
TV‐pucken 2002. I konkurrens med 19 andra distrikt tog sig vårt distriktslag flickor fram till spel om
guld i Stålbucklan och fick därtill möjligheten att spela direktsänd final i Sveriges Television. En
framgång som givit eko i hela hockeysverige och ett kvitto på att allt det värdefulla arbete som varje
dag läggs ner i distriktets föreningar och av förbundet. En särskild eloge till Järna SK, Eskilstuna
Linden HC och Södertälje SK som bedriver ett ambitiöst arbete med att stärka flickhockeyn i
distriktet. På killsidan lyckades Södermanland årskull 01 att ta sig vidare kvalspel till slutspel i TV‐
pucken där man till sist placerade sig på en hedrande nionde plats och därtill säkrade en direktplats
till den kommande säsongens slutspel. Mycket bra jobbat av alla involverade och ett stort tack till alla
föreningar i distriktet som genom god samverkan gav förbundet goda förutsättningar att lyckas.
På juniorsidan spelar Södertälje SK nästa säsong i högsta divisionen med både sitt J20‐lag och sitt J18‐
lag. Nyköping HF Ungdom avancerade till J18 Elit och mönstrar även ett J20‐lag. Åker/Strängnäs HC
spelar i division 1 med sitt J18‐lag och J20 Elit. Järna SK spelar J18 Elit och startar nästa säsong ett
J20‐lag. Spaif mönstrade för första gången på över ett decennium ett J18‐lag den gångna säsongen
och har aviserat spel i J20 kommande säsong. Eskilstuna Linden HC startar nästa säsong ett J18‐lag.
Dessa lag och övriga föreningar i Södermanland är oerhört betydelsefulla för vår gemensamma
möjlighet att behålla juniorspelare i distriktet. Oavsett nivå.
På seniorsidan har Gripen Hockey från Nyköping på fyra säsonger tagit sig från spel i division 4 till att
nästa säsong spela i Hockeyettan. En remarkabel framgång som även ska ses i ljuset av att Nyköping
HF Ungdom under samma tidsperiod format en ungdomsverksamhet som ligger i framkant när det
gäller såväl sportslig kvalitet som administrativ förmåga. Till detta ska fogas Södertälje SK som
säkrade fortsatt spel i Hockeyallsvenskan och Eskilstuna Linden Hockey som nosade på avancemang
till Hockeyettan. Något som bådar gott för sörmländsk seniorhockey med sikte på framtiden.
Avslutningsvis är det som ordförande och högst ansvarig för sörmländsk ishockey 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,
disciplin, domare eller distriktslagsverksamhet. Tillsammans med Er i föreningarna runt om i
Södermanland kan vi uppnå storverk. Forza Södermanland!
Thomas af Bjur
Förbundsordförande säsongen 2016‐2017
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Föredragningslista vid Södermanlands Ishockeyförbunds ordinarie
Distriktsmöte 2017.
TID: Torsdag 1 juni 2017 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.
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 för 2016/2017
Föredragning av revisorernas berättelse för 2016/2017
Fastställande av resultat‐ och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av disktriksordförande för en tid av två år
Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av revisor för en tid av ett år
Val av valberedning inför 2018 års disktriktsmöte. Ordförande och två ledamöter från
föreningarna. Distriktsstyrelsen utser en adjungerad ledamot.
Fastställande av arvoden till styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan för 2017/2018
Fastställande av ramar för budgeten 2017/2018
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
Mötets avslutande
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Röstlängd
Förteckning över föreningar tillhörande Södermanlands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet den 30 april 2017.
Förening
Eskilstuna Linden Hockey
Flens HC Flames
Gnesta IK
Gripen HC
IFK Mariefred
Järna SK
Katrineholms HF
Kringelstans Veteran HC
Nyköping HF Ungdom
SPAIF
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC
Eskilstuna Linden Hockey
Totalt

Antal licenser
389
50
159
27
87
213
148
43
228
45
487
302
389
2178

Antal röster
8
2
4
1
2
5
3
1
5
1
10
7
8
49

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 2016/2017
Styrelsen för Södermanlands Ishockeyförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
säsongen 2016/2017.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordf/Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Thomas af Bjur
Simon Persson
Annika Eriksson
Patrik Svensson
Robert Sjöström
Lars‐Axel Andersson
Ann‐Charlotte Johansson
Göran Hellström

Nykvarn
Eskilstuna
Mariefred
Södertälje
Södertälje
Järna
Nyköping
Nykvarn

Inga‐May Forslund

Stockholm

Åke Olsson

Södertälje

Adjugerade i Styrelsen

Hedersordförande
Revisorer
Valda av årsmötet
Valberedning
Ordförande

Mia Eriksson, Modern Ekonomi Gnesta

Carl‐Fredrik Kleman
Mikael Kareinen
Ann‐Charlotte Johansson

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
Marknadskommitté
Ordförande
Göran Hellström
Stipendienämnd/Utmärkelser
Arbetsutskottet
Tekniska frågor
Tävlingskommittén
Material
Simon Persson
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Strängnäs
Flen
Nyköping

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Alla protokoll publiceras på distriktets
officella hemsida.
Arbetsutskottet har sammanträtt då arbetet så påfordrats och ca två veckor före varje styrelsemöte.

Årets Eldsjäl 2016/2017
Kjell‐Owe Andersson från Nyköping HF Ungdom utsågs till årets eldsjäl med följande motivering:
”Kjell‐Owe har med stor energi och målmedvetenhet tagit Nyköping HF Ungdom från en nystartad
verksamhet till att idag vara en etablerad och välfungerande förening med lag i hela stegen från
yngsta hockeyskola till äldsta seniorverksamhet. Det arbete som Kjell‐Owe, tillsammans med alla
engagerade ledare, spelare och övriga involverade i Nyköping, bedrivit är värt all respekt och
uppskattning. Det är därför med stolthet som styrelsen i Södermanlands Ishockeyförbund tilldelar
Kjell‐Owe utmärkelsen årets eldsjäl inom sörmländsk ishockey.”
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Uppvaktningar och representation
Södermanlands Ishockeyförbund har varit representerat vid:
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐06‐15 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐08‐02 (Thomas af Bjur)
TV‐pucken kvalspel i Åmål 2016‐09‐08 – 2016‐09‐11 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐09‐13 (Thomas af Bjur)
TV‐pucken finalspel i Malmö 2016‐11‐02 – 2016‐11‐06 (Thomas af Bjur)
Stockholms Ishockeyförbund 70‐årsfirande i Stockholm 2016‐11‐11 (Robert Sjöström)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2016‐11‐16 (Thomas af Bjur)
Svenska Ishockeyförbundets ordförandekonferens i Stockholm 2016‐11‐19
(Thomas af Bjur/Lars‐Axel Andersson)
Sörmlandsidrotten styrelsemöte i Eskilstuna 2016‐12‐10 (Thomas af Bjur)
Region Öst försäkringsgrupp i Stockholm 2016‐12‐19 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2017‐01‐18 (Thomas af Bjur)
Sörmlandsidrotten styrelsemöte i Södertälje 2017‐01‐21 (Thomas af Bjur)
Sweden Hockey Games i Göteborg 2017‐02‐10 – 2017‐02‐12
(Thomas af Bjur/Lars‐Axel Andersson/Göran Hellström)
Södermanland Winter Trophy i Nyköping 2017‐02‐24 – 2017 02‐26
(Thomas af Bjur/AnnCharlotte Johansson/Göran Hellström)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten i Eskilstuna 2017‐02‐27 (Thomas af Bjur)
Svenska Ishockeyförbundets ordförande 40 år i Stockholm 2017‐03‐03 (Thomas af Bjur)
Stålbucklan finalspel i Örnsköldsvik 2017‐03‐08 – 2017 ‐03‐12 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2017‐03‐15 (Thomas af Bjur)
Stockholm Cup finalspel i Stockholm 2017‐03‐18 – 2017‐03‐19 (Thomas af Bjur/Göran Hellström)
Svenska Ishockeyförbundets ordförandekonferens i Stockholm 2017‐05‐28 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte i Stockholm 2017‐05‐02 (Thomas af Bjur)
Region Öst försäkringsgrupp i Stockholm 2017‐05‐03 (Thomas af Bjur)
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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 2016‐2017 genomförde TK ett tävlingsmöte 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:

U13, U14, U15

‐Kvalificering serie till SM:

U16

Tävlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med för tiden gällande tävlingsbestämmelser.
*Nytt för i år är att U12 ej har tabellredovisning.
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. 18 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Vita Hästen från
Östergötland.
Seriesegrare: Alla
U13
Medverkande 6 st lag. 20 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Vita Hästen från
Östergötland.
Seriesegrare: Vita Hästen HC
U14
Medverkande 6 st lag. 20 Omg.
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Seriesegrare: Södertälje SK.
U15
Medverkande 6 st lag. 20 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Linköpings HC från
Östergötland.
Seriesegrare: Nyköping HF Ungdom
U16
Ingen U16 serieverksamhet har bedrivits denna säsong.
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.
DM avgjordes i Cupform förutom U16 som spelas för att utse distriktets representant till pojk‐SM.
U12
Inget DM spelades för U12 då godkännade från SIF gällande tävlingsformer för denna årskull
Inkom för sent för att få en arrangörs förening.
U13
Medverkande 5st lag. Åker/Strägnäs 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
U14
Medverkande 6 st lag. Nyköping HF Ungdom stod för ett mycket lyckat värdskap för cupen och
genomförde den på ett utmärkt sätt.
Finallagen var:
Södertälje SK och Nyköping HF Ungdom
DM‐mästare Nyköping HF Ungdom.
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U15
Medverkande 5st lag. Linden Hockey 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 Södertälje SK.
U16 Kval till Pojk ‐SM
Medverkande lag 3 st. Spelades i serieform
Nyköping HF Ungdom distriktets representant i Pojk‐SM.
Kommentar till Pojk‐SM
Södertälje SK tog sig Pojk‐SM kval via serieplacering i U16 Allettan som administreras av Stockholms
Ishockeyförbund.

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 1‐4, Eskilstuna Linden HC 1‐3, IFK Mariefred 1‐2, Åker/Strängnäs HC
1‐2, Järna SK 1‐2, Katrineholm HC, Gnesta IK, Nyköping Hockey ungdom.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 16st.
U10
Medverkande lag: Södertälje SK 1‐4, Eskilstuna Linden 1‐2, Nyköping Hockey Ungdom 1‐2,
Åker/Strängnäs HC 1‐2, IFK Mariefred, Flen Katrineholm HC, Järna SK.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 13 st.
U11
Medverkande lag: Åker/Strängnäs HC 1‐2, Eskilstuna Linden HC 1‐2, , IFK Mariefred, Järna SK,
Nyköping Hockey Ungdom, Södertälje SK , Gnesta, Katrineholm/ Flen, Vita Hästen.
Totalt antal medverkande lag 11 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.
Tre Kronors Hockeyskola cup arrangerades av Gnesta IK på som vanligt ett mycket lyckat och väl
genomfört sätt med för året en ökning till 111 deltagare.
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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 2016/2017
Följande personer har ingått i tävlingskommittén under säsongen:
Lars Andersson – Ordförande,
Inga‐May Forslund
Göran Hellström
Framgångar från säsongen värda att lyfta fram är att Gripen HC, genom sitt spel 2016/2017, har
möjlighet att spela Div1 nästa säsong.
Nyköping Hockey Ungdom har kvalificerat sig till J18 Elit Östra nästkommande säsong och antalet
juniorlag i Södermanland har blivit fler.
TK tycker att det är ett positivt och inspirerande inslag i vår verksamhet att lag från andra distrikt har
deltagit i verksamheten.
TK kan glädjas åt att antalet utövare inom Södermanlands Ishockeyförbund fortsätter att öka.
Kommittén är representerad i Region Östs TK av Lars Andersson.

Lars Andersson
Ordf Tävlingskommittén
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Verksamhetsberättelse Disciplinkommittén
Disciplinkommittén har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2016‐2017:
Lars Andersson
Robert Sjöström
Patrick Svensson
Jim Karlsson
Robert Sjöström, Lars Andersson medverkade i Svenska Ishockeyförbundets Seminarium gällande
Diciplin ärenden 12 Nov 16.
Kommittén har endast handlagt ett fåtal bestraffningsärenden för distriktsserier samt ungdomserier
i Stockholm Cup avseende sörmlänska lag.
Kommittén har endast handlagt ett fåtal bestraffningsärenden för Region Öst avseende Sörmländska
lag.
Lars Andersson
Ordf Disciplinkommittén
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Verksamhetsberättelse Funktionärskommittén
Följande personer har ingått i Funktionärskommittén under säsongen 2016/2017:
Robert Sjöström ordf, Emil Netz, Gustav Schmidt, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas Ekström,
Daniel Vikström, Jimmy Hellström

Distriktsdomarkurs
Genomfördes 2‐4 september i Malmköping med 33 deltagare. Deltagarna fortsatte tidigare säsongers
trend med bättre resultat och utveckling. Kursresultaten var mycket tillfredsställande.
Mittsäsongsträff hölls i Södertälje den 17 december.

Ungdomsdomarkurser
Den här säsongen så har vi genomfört föreningsdomarkurser hos alla klubbar med
ungdomsverksamhet. Deltagarantalet totalt sett i distriktet har dessvärre minskat sen föregående
säsong.
Totalt har 119 st utbildats. En föreningars domare finns inte i dessa siffror då de inte rapporterat in
dessa på idrott online.
Det vikande antalet tror FK beror på att arbetet med ungdomsdomare inte är en tillräckligt
prioriterad fråga för flera av klubbarna. Det fylls allt för oftast på med ungdomsspelare som lockas
med möjligheten att dryga ut sin veckopeng och inte de som verkligen är ett ämne som domare.
Dessutom så är uppföljningen av ungdomsdomarna under säsongen bristfällig på många håll.
Känslan är att det allt för ofta är kortsiktiga lösningar för att ”rädda innevarande säsong” och inte ett
tänk att klubbarna ska skapa morgondagens elitdomare.

Båsfunktionärskurser
Båsfunktionärskurser har genomförts hos samtliga föreningar
Totalt har 163 st utbildats. Två föreningars båsfunktionärer finns inte med i dessa siffror då de inte
rapporterat in dessa på idrott online.

Granskningsverksamheten
Granskningsverksamheten av distriktsdomarna har fungerat tillfredsställande denna säsong. Totalt
granskades 47 matcher. Det innebar att alla gokända 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 jobbig, men dock bättre än föregående
säsong.

Som slutord så citerar vi i FK föregående säsongs varningsord.
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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
kommer att spelas fler matcher under kommande säsong så ligger ca 20‐25% 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.
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, Gustav Schmidt, 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 2016/2017.
Kommittén har under säsongen genomfört följande ledarutbildningar i distriktets regi:

Datum

Kurs/aktivitet

Plats

Ant delt

24‐25/9

Grundkurs

Södertälje

34

29‐30/10

Grundkurs

Eskilstuna

39

21‐23/10

Barn o Ungdom 1

Nyköping

15

19‐20/11

Målvaktstränare 1

Flen

17

7‐9/4

Junior & Senior 1

Södertälje

12

20‐21/5

Träningslära 1

Södertälje

13

Deltagandet i utbildningarna har fördelats mellan distriktets föreningar enligt följande.
Förening
Katrineholms Hockeyförening‐95
Åker/Strängnäs Hockeyclub
Gnesta Ishockeyklubb
Södertälje Sportklubb
IFK Mariefred
Eskilstuna Linden Hockeyklubb
Järna SportKlubb
Nyköpings Hockeyförening Ungdom
Flens Hockeyclub Flames
Deltagare från andra distrikt,

Kursdeltagare
3
19
5
15
8
23
9
7
2
18

Distriktets utbildningskommitté har genomfört löpande möten med distriktets instruktörer samt
skickat 3 st på säsongens DI‐utbildning den 1‐4/4 i Solna.
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 2016/2017 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 2016/2017 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 och Stålbucklan). All
utvecklings‐ och distriktslagsverksamhet har varit samlad under ett gemensamt paraply. Fokus har
främst varit att bedriva utbildning och stärka samhörigheten inom sörmländsk ishockey genom olika
aktiviteter både på isen och vid sidan av isen.

Kommunikation
För att kunna ha en kontinuerlig information och dialog med spelare och föräldrar har förbundet
använt sig av hemsidan och Facebook‐sidan. Till detta har, under den gångna säsongen, även ett
Instragram‐konto kopplats. 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. 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 – flickor
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg, assisterande tränare Michael Johansson,
tmålvaktstränare Martin Sjöberg, team manager Thomas af Bjur samt materialförvaltarna Göran
Thunblad och Ludvig af Bjur.
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Under säsongen genomfördes utvecklingscamper, distriktscamper, träningsmatcher och årskullen
deltog i Södermanland Winter Trophy samt slutspel i Stålbucklan.
Distriktslagskommittén valde, i samråd med ansvariga tränare, att ta ut en trupp för flickorna som
bestod av spelare födda 01‐04 trots att Stålbucklan detta år endast var öppet för deltagande för
spelare födda 01‐03. Skälet till att ta ut även utvecklingsspelare födda 04 är att bygga Södermanland
starkare för framtiden. Utvecklingsspelarna deltog på samma villkor som övriga spelare och fanns
med på isen under såväl förberedande camper, Södermanland Winter Trophy i Nyköping och åkte
även med laget till slutspelet i Stålbucklan i Örnsköldsvik för att på plats stötta sina lagkamrater och
ta lärdom inför framtiden. Ett upplägg som förbundet är övertygat kommer att vara till gagn för den
samlade flick‐ och damhockeyn i Södermanland under de kommande åren.
Södermanland Winter Trophy:
Södermanland vs Nyköping HF

1‐7

Södermanland vs Östergötland

3‐4

Södermanland vs Uppland

1‐6

Södermanland vs Nyköping HF

5 ‐ 1 (semifinal)

Södermanland vs Uppland

0 ‐ 3 (final)

För första gången genomfördes den gångna säsongen Södermanland Winter Trophy för flickor i
Nyköping. Tanken är att det ska bli en årligt återkommande distriktslagsturnering för som
uppladdning inför Stålbucklan för distriktslag från hela Sverige. Vårt sörmländska lag gjorde
sammantaget en bra turnering och föll till sist i finalen mot ett duktigt Uppland.
Slutspel Stålbucklan:
Södermanland vs Västmanland

4–0

Södermanland vs Medelpad

11 ‐ 1

Södermanland vs Ångermanland

0 ‐ 1 (efter straffläggning)

Södermanland vs Göteborg

5‐0

Södermanland vs Västerbotten

3 ‐2 (kvartsfinal – straffavgörande)

Södermanland vs Gästrikland

3 ‐2 (semifinal – straffavgörande)

Södermanland vs Västergötland

0 ‐ 4 (final)
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I Stålbucklan tog sig Södermanland hela vägen fram till final och slutade på andra plats efter att
endast ha förlorat en match, efter straffavgörande i gruppspelet, och gått obesegrade genom
slutspelet. Silvermedaljen är den största framgången för sörmländsk distriktshockey sedan guldet i
TV‐pucken 2002. Insatsen har givit eko i hela Hockeysverige och med närmare 400 000 tevetittare
som följde den direktsända finalen i SVT, där kommentatorerna var noga med att även lyfta fram
spelarnas moderföreningar, riktades strålkastarljuset mot hela den sörmländska ishockeyn.

Distriktslag pojkar – årskull 01
Ansvariga har varit huvudtränare Jörgen Winborg assisterande tränare Jonas Heed tmålvaktstränare
Joachim Öhlander, team manager Thomas af Bjur samt materialförvaltarna Göran Thunblad och
Ludvig af Bjur.
Under säsongen genomfördes en sommarcamp, distriktscamper, träningar, träningsmatcher och
årskullen deltog i Södermanland Ishockeycup samt kval‐ och slutspel i TV‐pucken.
Södermanland Ishockeycup 2016
Södermanland vs Uppland

2‐1

Södermanland vs Norge

0‐1

Södermanland vs Örebro

0‐5

Södermanland vs Norge

4‐1

Södermanland vs Uppland

2 ‐ 5 (final)

För femte året i rad arrangerade förbundet en distriktslagsturnering i Södertälje. Detta
verksamhetsår under namnet Södermanland Ishockeycup med deltagande av Södermanland,
Uppland, Örebro och Norges Isbjörnar. Vårt sörmländska lag genomförde en stabil turnering med en
finalplats som resultat. Fokus låg i första hand på att spela ihop truppen inför kvalspelet till TV‐
pucken. Sammantaget gjorde laget en bra turnering.
Kval till TV‐pucken:
Södermanland vs Bohuslän/Dalsland

4‐3

Södermanland vs Örebro

1‐3

Södermanland vs Gotland

12 ‐ 1

Södermanland vs Västergötland

3‐1

Södermanland vs Blekinge

4‐1
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Matchresultaten i kvalspelet innebar att Södermanlands distriktslag pojkar tog sig till slutspel i TV‐
pucken för första gången på ett antal år. En framgång som såväl spelare som ledare var värda efter
idoga förberedelser och en stark laganda kombinerat med individuella prestationer av mycket hög
klass.
Slutspel i TV‐pucken:
Södermanland vs Ångermanland

2‐3

Södermanland vs Gästrikland

3‐1

Södermanland vs Småland

3 ‐ 4 (efter förlängning)

Södermanland vs Uppland

3‐2

Södermanland vs Skåne

2‐3

Södermanland vs Västerbotten

3‐2

När slutspelet summerades kunde vi konstatera att Södermanland nått plats 9 plats av de 21
deltagande distrikt som ställde upp i TV‐pucken 2016. En mycket stark insats av samtliga involverade
och ett kvitto på att det långsiktiga arbete som bedrivs i våra föreningar och på distriktsnivå givit
resultat. Värt att notera är även att Södermanland placerade sig före distrikt som Dalarna,
Norrbotten och Småland. Framgången innebär därtill att vårt distrikt är
direktkvalificerat till slutspelet i TV‐pucken 2017.

Utvecklingslag – årskull 02
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg och assisterande tränare Michael Johansson,
målvaktstränare Joachim Öhlander, team manager Thomas af Bjur samt materialförvaltarna Göran
Thunblad och Ludvig af Bjur.
Under säsongen genomfördes utvecklingscamper, matchcamper och årskullen deltog även i DIF 1891
Elitcup. Förbundet kan konstatera att det är värdefullt att få möjlighet att samla även den årskull som
ska spela TV‐pucken först kommande säsong. Det skapar förutsättningar att ge fler chansen att delta
i verksamheten än vad skulle vara fallet om vi endast bedrev verksamhet kring den årskull som är
aktuell för spel i TV‐pucken. Därtill kan förbundet, i samråd med distriktets föreningar, fokusera på
utveckling och bidra till ett livslångt intresse för ishockey. Oavsett att inte alla spelare till sist tar plats
i TV‐puckslaget.
DIF 1891 Elitcup:
Södermanland vs Djurgården 6 ‐ 2
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Södermanland vs Stockholm Syd

1‐3

Södermanland vs Stockholm Nord

1‐5

Södermanland vs KB 65

1‐3

Södermanland vs Djurgården

3‐7

Södermanland vs KB 65

1‐5

Södermanland vs Stockholm Syd

2‐2

Södermanland vs Nord

0‐3

Södermanland vs Stockholm Nord

2 ‐ 3 (efter straffläggning)

Inför turneringen hade distriktslagskommitténs budskap till ansvariga tränare varit att bygga laget för
framtiden och ge så många spelare som möjligt chansen i konkurrens med motstånd av allra högsta
klass. Fokus under turneringen var därför inte vara att vinna till varje pris genom att exempelvis gå
ner på folk etc. utan att höja blicken mot det som väntar i november 2017 då slutspelet i TV‐pucken
avgörs i Göteborg. Från distriktets sida gav turneringen svar på en rad frågor och var mycket värdefull
i det fortsatta arbetet med den aktuella årskullen.

Utvecklingslag – årskull 03
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg och assisterande tränare Michael Johansson,
målvaktstränare Joachim Öhlander, team manager Thomas af Bjur samt materialförvaltarna Göran
Thunblad och Ludvig af Bjur.
Under säsongen genomfördes utvecklingscamper dit samtliga spelare födda 03 i distriktet bjudits in
att delta vid minst ett tillfälle. Totalt har över 100 spelare deltagit och fått möjlighet att få en inblick i
hur förbundet arbetar såväl på isen som vid sidan av densamma med fysträningar och teori.

Årets tjejspelare
Felicia Nordlund från Järna SK utsågs till årets tjejspelare med följande motivering:
”Felicia är en ledare både på och utanför isen. Som lagkapten för Södermanlands distriktslag flickor
var hon en starkt bidragande orsak till att laget vann en silvermedalj i Stålbucklan. Felicias vilja att
vinna och att alltid ge sitt yttersta på både träning och match gör henne till ett föredöme för alla
hockeytjejer i Södermanland och ett självklart val som årets hockeytjej.”

Årets killspelare
Matteus Ward från Nyköping Ungdom utsågs till årets killspelare med följande motivering:
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”Matteus är en exceptionell målvaktstalang som under säsongen tog ytterligare kliv i sin
hockeyutveckling med spel i landslaget som resultat. Under TV‐pucken bidrog Matteus på ett
avgörande sätt till att Södermanland tog sig från kvalspel till slutspel och en slutlig plats topp 10 i
Sverige. Matteus förmåga att ständigt prestera på högsta nivå i kombination med hans ödmjuka
inställning gör honom till ett självklart val som årets hockeykille i Södermanland.”

Genomförda aktiviteter under säsongen 2016/2017
15 augusti

Fystester (årskull 01)

Bosön

16 – 18 augusti

Sommarcamp (årskull 01)

Södertälje

19 – 21 augusti

Södermanland Ishockeycup 2016 (årskull 01)

Södertälje

24 augusti

Isträning (årskull 01)

Södertälje

28 augusti

Isträning (årskull 01)

Södertälje

31 augusti

Isträning (årskull 01)

Södertälje

1 september

Isträning (årskull 01)

Södertälje

2 september

Isträning (årskull 01)

Södertälje

4 september

Träningmatch vs Västmanland (årskull 01)

Södertälje

5 september

Isträning (årskull 01)

Södertälje

6 september

Isträning (årskull 01)

Södertälje

8 september

Isträning (årskull 01)

Åmål

9 – 11 september

Kval till TV‐pucken (årskull 01)

Åmål

27 oktober

Isträning (årskull 01)

Segeltorp

29 oktober

Distriktscamp (årskull 01)

Segeltorp

30 oktober

Isträning (årskull 01)

Segeltorp

31 oktober

Isträning (årskull 01)

Segeltorp

1 – 6 november

Slutspel i TV‐pucken (årskull 01)

Malmö
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4 december

Utvecklingscamp (flickor)

Strängnäs

6 januari

Träningsturnering (flickor)

Linköping

15 januari

Utvecklingscamp (årskull 03)

Gnesta

15 januari

Utvecklingscamp (flickor)

Gnesta

11 februari

Utvecklingscamp (årskull 03)

Gnesta

11 februari

Utvecklingscamp (flickor)

Gnesta

18 februari

Distriktscamp (flickor)

Strängnäs

21 februari

Distriktscamp (flickor)

Gnesta ishall

24 – 26 februari

Södermanland Winter Trophy (flickor)

Nyköping

4 mars

Distriktscamp (flickor)

Åker

5 mars

Distriktscamp (årskull 02)

Gnesta

8 – 12 mars

Slutspel i Stålbucklan

Örnsköldsvik

25 mars

Utvecklingscamp (årskull 03)

Åker

26 mars

Distriktscamp (årskull 02)

Gnesta

6 – 9 april

DIF 1891 Elitcup (årskull 02)

Mälarhöjden

Thomas af Bjur
Ordf Distriktslagskommittén
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Verksamhetsrapport Marknadkommitéen
Marknadkommittén är en nystartad funktion inom Södermanlands Ishockeyförbund.
Ansvarig för kommittén är Göran Hellström. Ann‐Charlotte Johansson ingår i kommittén och
medlemmar från övriga styrelsen ingår vid behov.
Syftet med kommittén är följande;

Marknad
‐Stärka varumärket Södermanlands Ishockeyförbund på olika sätt.
‐Tillföra distriktet ekonomiska resurser via exempelvis sponsorer och stiftelser.

Turneringar
‐Ge distriktslagen möjlighet att i det egna distriktet genomföra turneringar mot välkvalificerat
motstånd.
‐Stärka närvaroron för distriktslagen i Södermanland och visa upp sig på hemmaplan.

Marknad under 2016/17
Södermanland har stärk närvaron i Scaniarinken där distriktets kansli finns. Detta i form av en sk
ljuslåda riktad mot arenarummet. Vidare har ett antal nya sponsorer tillkommit. Nyheter kring
sponsorerna har förmedlats både på hemsidan och via sociala medier och räckvidden för nyheterna
har varit förhållandevis god. Ett helt nytt koncept kring Södermanlands Ishockey Klubb har tagits
fram. Tanken är att värva medlemmar som kan stödja distriktet och allt det positiva distriktet gör för
alla engagerade spelare och ledare i våra föreningar. Marknad har redovisat ett positivt ekonomisk
resultat och bidragit till att kunna hålla kostnadsnivån lägre för andra aktiviteter som genomförs
inom ramen för förbundets verksamhet.

Turneringar under 2016/17
Under verksamhetsåret har Södermanland för första gången genomfört två turneringar i egen regi
under ett verksamhetsår. Dels Södermanlands Ishockey Cup (fd Annonsdax Cup) samt den nystartade
Södermanland Winter Trophy.
Södermanlands Ishockey Cup (Pojkar U16) genomfördes i augusti 2016 med fyra deltagande lag i
form av Norges Isbjörnar, Uppland, Örebro län samt arrangörsdistriktet Södermanland. Scaniarinken i
Södertälje var arenan. Dessutom genomfördes en vänskapsmatch mellan IFK Helsingfors och Norges
Isbjörnar. Uppland stod till slut som vinnare av cupen efter en finalseger mot Södermanland.
Södermanland Winter Trophy (Flickor U16)genomfördes i februari 2017. Rosvalla i Nyköping var
arenan. Deltagande lag var Uppland, Östergötland, Södermanland och NHU (yngre pojkspelare från
flera olika föreningar i Södermanland). Tyvärr drabbades turneringen av ett sent avhopp från Norges
Isbjörnar och lyckades inte ersätta med ytterligare ett flickor U16‐lag. Även här stod till slut Uppland
som segrare i turneringen efter en finalvinst över arrangören Södermanland.
Göran Hellström
Ordf Marknadskommittén
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Bokslut Södermanlands Ishockeyförbund
Orgnr: 815600‐8925

Balansrapport
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Resultatrapport
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Kommentarer till årsredovisningen 2016/2017
För verksamhetsåret 2016/2017 redovisar Södermanlands Ishockeyförbund ett positivt
rörelseresultat på 1447 kronor. Värt att notera är att i resultatet finns det ekonomiska tillskott i form
av medel från de utvecklingsfonder som distriktsmötet 2016 beslutade ska finnas att tillgå för
styrelsen. Totalt nyttjades 52000 kronor av dessa medel under det gångna verksamhetsåret.
När överskottet kopplat till dessa utvecklingsfonder tas bort landar förbundet på ett underskott i den
löpande driften som uppgår till 50553 kronor.
Den främsta orsaken till det underliggande underskottet är att en lägre numerär av individer under
säsongen dragit ett större lass i verksamheten med tillhörande ekonomisk ersättning. Något som
gjort att förbundet nått över den beloppsgräns som innebär att arbetsgivaravgift ska betalas till
Skatteverket. Det har inneburit en merkostnad som ej var fullt ut budgeterad för innevarande säsong
på 83800 kronor. I budgeten för nästkommande verksamhetsår har detta beaktats och respektive
kommitté har budgeterat denna kostnad. Till detta ska även läggas att Södermanlands distriktslag för
killar, genom sitt framgångsrika kvalspel i Åmål, även spelade slutspel i TV‐pucken i Malmö vilket
renderade dubbla kostnader samt att Södermanlands distriktslag flickor spelade slutspel i Stålbucklan
i Örnsköldsvik med ökade resekostnader som följd. På flicksidan valde styrelsen att subventionera
spelaravgiften. Under nästkommande säsong kommer spelaravgifterna vara lika för både killar och
tjejer. Därtill har verksamheten kring utvecklingslagen växt i omfattning och förbundet har
subventionerat deltagaravgiften för att hålla nere spelarnas kostnader. Även här sker en uppräkning
kommande säsong som beaktats i budgeten för kommande verksamhetsår. Styrelsen valde även att
periodisera intäkter från SISU på föregående års intäktssida för att få ordning på en hantering som
historiskt hanterats med ett års förskjutning. Det har inneburit att 60000 kronor hamnade som
positivt resultat för föregående verksamhetsår istället för innevarande år.
Värt att notera är att förbundet ökat sin omslutning från cirka 1,2 miljoner kronor för fyra år sedan
till över 2 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 genom fler camper och sammankomster för våra talangfulla hockeytjejer och
hockeykillar. Listan kan göras lång. Styrelsen ser dock att en omslutning kring 2 miljoner kronor är en
rimlig nivå att hantera under kommande säsong och avser således inte att aktivt öka denna i
omfattning. I grunden handlar det om att förädla och vidareutveckla den verksamhet som
målmedvetet byggts upp under de senaste åren.
Avslutningsvis vill styrelsen framhålla att vår bedömning är att förbundet i grunden har god kontroll
över intäkter och kostnader samt en stabil finansiell bas att stå på för framtid utmaningar.
Med framläggning av denna årsredovisning över verksamheten 2016/2017 framför styrelsen tack för
förtroendefullt och gott samarbetet till distriktets alla föreningar, ledare, spelare och sponsorer.
Södertälje den 30 april 2017
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Thomas af Bjur
Förbundsordförande

Annika Eriksson

Simon Persson

Robert Sjöström

Patrik Svensson

Lars‐Axel Andersson

Göran Hellström

Ann‐Charlotte Johansson

30

