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Ordföranden har ordet
När jag som ordförande för Södermanlands Ishockeyförbund summerar säsongen 2017/2018 kan jag
konstatera att det varit ännu ett framgångsrikt år för sörmländsk ishockey. Antalet spelare som väljer
att börja spela ishockey har fortsatt att öka i vårt distrikt. I reella tal har över 200 nya spelare
tillkommit under den gångna säsongen. En glädjande utveckling och resultatet av att den kvalitativt
goda verksamhet som bedrivs runt om i våra föreningar och på distriktsnivå. Jag vill i detta
sammanhang, å styrelsens vägnar, ta tillfället i akt att ge en eloge till det ambitiösa arbete som under
säsongen skett runt om i distriktets föreningar när det gäller flickhockey och juniorhockey. Något
som är viktigt för att sörmländsk ishockey ska kunna rekrytera och ge alla spelare möjlighet att odla
ett livslångt intresse för vår sport.
En viktig parameter för att sporten ishockeyn ska kunna utövas i vårt distrikt är att det finns
tillräckligt med individer som vill axla rollen som domare. Det kräver i sin tur ett fortsatt ambitiöst
arbete från såväl förbundets som föreningarnas sida. Vi vet att rekryteringen av domare är en verklig
ödesfråga om vi ska kunna möta tillväxten av spelare. Här har det under året skett en rad insatser
men mer kommer att krävas. En sak som hade förts fram tidigare var behovet av ett förbättrat
försäkringsskydd för domarna. Som en följd av detta fördes under vintern samtal mellan Region Öst,
via undertecknad, och domarföreningarna. Konstruktiva samtal som sedermera ledde till att vi
nästkommande säsong kan erbjuda alla hockeydomare på alla nivåer i vår region möjlighet att teckna
ett kompletterande försäkringsskydd till en låg kostnad för den enskilde individen. Ett litet men
viktigt steg för att tydliggöra att domarnas väl och ve är viktigt för oss.
I Stålbucklan följde Södermanland upp föregående säsongs silverplats med att återigen placera sig
topp 4 i Sverige. I konkurrens med samtliga 21 distrikts i landet tog sig vårt distriktslag, som var det
åldersmässigt yngsta i turneringen, återigen fram till spel om medaljerna i direktsända matcher i
Sveriges Television. En framgång som gav eko i hockeysverige och där vårt arbete med att ge lika
förutsättningar, såväl ekonomiska som sportsliga, till tjejer och killar uppmärksammades i såväl SVT
som i övrig media. I TV‐pucken var Södermanland årskull 02 snubblande nära att ta sig till kvartsfinal.
Till sist slutade laget på tolfte plats och säkrade därmed för tredje året i rad en direktplats i slutspelet
för årskull 03 nästkommande säsong. Ett stort tack till alla föreningar i distriktet som genom god
samverkan gav förbundet goda förutsättningar att lyckas på både tjej‐ och killsidan.

På ungdomssidan har det haglat in framgångar runt om i distriktets föreningar under den gångna
säsongen. Från förbundet sida har vi sökt att uppmärksamma detta genom att ha en öppen kanal till
samtliga föreningar där det skickas in uppgifter med tillhörande foton som sedan publiceras på vår
Facebook‐sida och Instagram‐konto. Allt i syfte att manifestera all den kraft som finns i våra
föreningar och sprida bilden av sörmländsk ishockey till det omkringliggande samhället. Vi avser att
fortsätta med denna metod under nästkommande säsong och ser framemot att få ta emot många
foton då det innebär att framgångar skett.
På juniorsidan är det glädjande att det finns välfungerande verksamhet med ambitiösa spelare och
välutbildade tränare i en rad sörmländska föreningar‐ Långsiktigt är detta oerhört viktigt då
möjligheten att fortsätta med ishockey på den nivå där den enskilde spelaren vill befinna sig är
central om vi ska kunna behålla spelare längre upp i åldrarna.
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På seniorsidan stabiliserade sig Södertälje SK i Hockeyallsvenskan och var nära att ta sig vidare i
kvalet mot SHL. Gripen Hockey är återigen ett etablerat lag i Hockeyettan. Eskilstuna Linden HC
nosade på avancemang till Hockeyettan. Spaif kvalade till Hockeytvåan. Gnesta HC gick fram som en
vinstmaskin och avancerade till Hockeytvåan. Listan kan göras lång. Det bådar gott för sörmländsk
seniorhockey med sikte på framtiden.
Avslutningsvis är det för mig som ordförande och högst ansvarig för sörmländsk ishockey en
fantastisk förmån att kunna redovisa en verksamhetsberättelse som påvisar allt det arbete som varje
dag sker inom ramen för Södermanlands Ishockeyförbund. Där fokus är att uppnå bästa möjliga
kvalitet på den verksamhet som bedrivs till gagn för distriktets föreningar. 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 2017‐2018
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Föredragningslista vid Södermanlands Ishockeyförbunds ordinarie
Distriktsmöte 2018.
TID: Måndag 4 juni 2018 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.

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 2017/2018
Föredragning av revisorernas berättelse för 2017/2018
Fastställande av resultat‐ och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av revisor för en tid av ett år
Val av valberedning inför 2019 års disktriktsmöte. Ordförande och två ledamöter från
föreningarna. Distriktsstyrelsen utser en adjungerad ledamot.
Fastställande av arvoden till styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan för 2018/2019
Fastställande av ramar för budgeten 2018/2019
Behandling av motioner som insänts av röstberättigad förening inom distriktet senast åtta
veckor före årsmötet.
Behandling av distriktsstyrelsens väckta förslag
Mötets avslutande
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Röstlängd
Förteckning över föreningar tillhörande Södermanlands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet den 30 april 2018.
Förening
Eskilstuna Linden Hockey
Flens HC Flames
Gnesta IK
IFK Mariefred
Järna SK
Katrineholms HF
Kringelstans Veteran HC
Nyköping HF Ungdom
SPAIF
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC
Totalt

Antal licenser
396
28
126
91
241
119
36
185
37
341
301
1901

Antal röster
7
1
3
2
5
3
1
4
1
7
7
41

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

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

49
99
149
199
249
299

=
=
=
=
=
=
=

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

Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet sammanlagda röstetal.
Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening med till högst 1/5 av det sammanlagda
röstetalet.
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Verksamhetsberättelse säsongen 2017/2018
Styrelsen för Södermanlands Ishockeyförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
säsongen 2017/2018.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordf
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

Adjugerade i Styrelsen

Revisorer
Valda av årsmötet
Valberedning
Ordförande

Mia Eriksson, Modern Ekonomi Gnesta

Carl‐Fredrik Kleman
Mikael Kareinen

Strängnäs
Flen

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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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 2017/2018
Markus Sundsgård från Gnesta IK utsågs till årets eldsjäl med följande motivering:
”Markus är med sitt stora hjärta och engagemang delaktig i det mesta som rör Gnesta IK. Inte bara
då i sin roll som ordförande för föreningen utan även som ledare och medlem. Han visar ett gott
föredöme för andra genom att alltid vara först på plats vid aktiviteter. Markus har även visat stort
ledarskap i allt arbete som klubben historiskt sett lagt ner i gällande ishallen i Gnesta. Det är därför
med stolthet som styrelsen i Södermanlands Ishockeyförbund tilldelar Markus utmärkelsen årets
eldsjäl inom sörmländsk ishockey.”
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Uppvaktningar och representation
Södermanlands Ishockeyförbund har varit representerat vid:
Årsmöte Svenska Ishockeyförbundet 2017‐06‐16/17 (Thomas af Bjur/Simon Persson)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten 2017‐08‐15 (Thomas af Bjur)
Ledningsgrupp Region Öst 2017‐09‐04 (Thomas af Bjur)
TV‐pucken kvalspel 2017‐09‐08 – 2017‐09‐10 (Thomas af Bjur)
Breddkommitté Svenska Ishockeyförbundet 2017‐09‐13 (Thomas af Bjur)
Samverkan Sörmanlandsidrotten 2017‐09‐20 (Simon Persson)
Ledningsgrupp Region Öst 2017‐10‐03 (Thomas af Bjur)
Breddkommitté Svenska Ishockeyförbundet 2017‐10‐16 (Thomas af Bjur)
Ledningsgrupp Region Öst 2017‐11‐22 (Thomas af Bjur)
Ledningsgrupp Region Öst 2017‐11‐30 (Thomas af Bjur)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten 2017‐10‐23 (Thomas af Bjur)
TV‐pucken finalspel 2017‐11‐01 – 2017‐11‐05 (Thomas af Bjur)
Breddkommitté Svenska Ishockeyförbundet 2017‐11‐23 (Thomas af Bjur)
Ordförandekonferens Svenska Ishockeyförbundet 2017‐11‐24 (Thomas af Bjur)
Samverkan Sörmanlandsidrotten 2017‐12‐05 (Simon Persson)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten 2017‐12‐09 (Thomas af Bjur)
Breddkommitté Svenska Ishockeyförbundet 2018‐01‐11 (Thomas af Bjur)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten 2018‐01‐13 (Thomas af Bjur)
Ledningsgrupp Region Öst 2018‐01‐17 (Thomas af Bjur)
Styrelsemöte Sörmlandsidrotten 2018‐03‐12 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte 2018‐03‐14 (Thomas af Bjur)
Region Öst ledningsgruppsmöte 2018‐03‐28 (Thomas af Bjur)
Stålbucklan finalspel 2018‐03‐29 – 2018‐04‐02 (Thomas af Bjur)
Samverkan Sörmanlandsidrotten 2018‐04‐14 (Simon Persson/Lars‐Axel Andersson)
Årsmöte Sörmanlandsidrotten/SISU 2018‐04‐18 (Thomas af Bjur/Simon Persson)
Region Öst ledningsgruppsmöte 2018‐04‐18 (Thomas af Bjur)
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Sweden Hockey Games 2018‐04‐28 (Thomas af Bjur/Lars‐Axel Andersson)
Breddkommitté Svenska Ishockeyförbundet 2018‐05‐02 (Thomas af Bjur)
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs syfte/mål och vision (uppdrag)
Tävlingskommittén ser sitt uppdrag både som drivande och stödjande.
Drivande i den bemärkelsen att spelare/lag/föreningar skall i den verksamhet som distrikt
Södermanland administrerar kunna visa sina färdigheter på ett sätt som är mätbart både internt i det
egna distriktet men även till 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 2017‐2018 genomförde TK två tävlingsmöten tillsammans med distriktets föreningar.
Ett med sportchefer/ungdoms ansvariga för genomgång av tidigare säsong samt
Genomgång av förslag till ändringar i verksamheten. Ett möte strax innan säsongsstart för alla
Ledare/tränare mer som information om kommande säsong. 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
Tävlingsverksamhet
Södermanlands Ishockeyförbunds Tävlingskommitté har under säsongen bedrivit och varit
koordinerande för följande tävlingsverksamhet:
‐Ungdomsserier:
‐DM:
‐Kvalificering serie till SM:

U12*,U13, U14, A‐pojk
U13, U14, U15
U16

Tävlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med för tiden gällande tävlingsbestämmelser.
* U12 har ej tabellredovisning.
Ungdomsserier
Alla deltagande föreningar har på ett förtjänstfullt sätt deltagit i och bidragit till att distriktets
tävlingsverksamhet kunnat bedrivas under säsongen.
U12
Medverkande 10 st lag. 18 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Vita Hästen från
Östergötland och Västerås Ungdom från Västmanland.
Seriesegrare: Alla
U13
Medverkande 8 st lag. 21 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Vita Hästen från
Östergötland.
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Seriesegrare: Nyköping Hockey Ungdom
U14
Medverkande 7 st lag. 24 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Vita Hästen från
Östergötland.
Seriesegrare: Nyköping Hockey Ungdom
A‐Pojk
Medverkande 8 st lag. 21 Omg. Medverkande lag från annat distrikt i form av Linköpings HC från
Östergötland.
Seriesegrare: Södertälje SK
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.
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 för U13 och i utslagsform med finalserie för U14 & U15. U16 spelas för att
utse distriktets representant till pojk‐SM.
U13
Medverkande 5st lag. Linden/Eskilstuna 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 2 st lag.
Lagen var: Södertälje SK och Nyköping HF Ungdom
DM‐mästare Nyköping HF Ungdom.
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U15
Medverkande 4st lag.
Finallagen var Nyköping Hockey Ungdom och Södertälje SK
DM‐mästare Södertälje SK.
U16 Kval till Pojk ‐SM
Medverkande lag 1 st.
Södertälje SK distriktets representant i Pojk‐SM.
Kommentar till DM
Vi ser en kraftig minskning av deltagande lag när DM ej spelas i Cupform vilket kräver en
Arrangerande förening. Åtgärder tillsammans med föreningarna är tagna så att kommande DM
Kommer att spelas i Cupform.
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 1‐2, Eskilstuna Linden HC 1‐4, IFK Mariefred 1‐2, Åker/Strängnäs HC
1‐2, Järna SK , Katrineholm HC, Flen, Nyköping Hockey ungdom 1‐2.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 15st.
U10
Medverkande lag: Södertälje SK 1‐3, Eskilstuna Linden 1‐3, Nyköping Hockey Ungdom,
Åker/Strängnäs HC 1‐2, IFK Mariefred 1‐2, Katrineholm HC, Järna SK 1‐2.
Totalt, från distriktet, antal medverkande lag 14 st.
U11
Medverkande lag: Åker/Strängnäs HC, Eskilstuna Linden HC, Järna SK, Nyköping Hockey Ungdom,
Södertälje SK , Katrineholm/ Flen.
Totalt antal medverkande lag 6 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.
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Tre Kronors Hockeyskola cup arrangerades av Gnesta IK på som vanligt ett mycket lyckat och väl
genomfört sätt med för året en ökning med 35% till ca: 150 deltagare.
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.
Summering 2017/2018
Positivt är att antal deltagande lag i U12 – A‐pojk har ökat med 7 st .
Nyköping Hockey Ungdom har kvalificerat sig till J20 Elit nästkommande säsong och Gnesta IK
avancerade till Div. 3
TK tycker att det är ett positivt och inspirerande inslag i vår verksamhet att lag från andra distrikt har
deltagit i verksamheten.

Följande personer har ingått i tävlingskommittén under säsongen:
Lars Andersson – Ordförande,
Inga‐May Forslund
Göran Hellström.
Kommittén är representerad i Region Östs TK av Lars Andersson.
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Verksamhetsberättelse Disciplinkommittén
Disciplinkommittén har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2017‐2018:
Lars Andersson
Robert Sjöström
Patrick Svensson
Jim Karlsson
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, Fredrik Lind
Distriktsdomarkurs genomfördes 1‐3 september i Södertälje med tillsammans med Upplands
Ishockeyförbund.
Deltagarna fortsatte tidigare säsongers trend med bättre resultat och utveckling. Kursresultaten var
mycket tillfredsställande.
Mittsäsongsträff hölls i Nyköping den 17 december.
Ungdomsdomarkurser
Den här säsongen så har vi genomfört föreningsdomarkurser hos alla klubbar med
ungdomsverksamhet. Deltagarantalet totalt sett i distriktet har ligger jämt med föregående säsong
föregående säsong. Totalt har 131 st utbildats.
En fara som vi ser är att åldern på ungdomsdomarna blir lägre. Anledningen till det tror FK beror på
att arbetet med ungdomsdomare dessvärre 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.
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 XX st utbildats.
Supervisorverksamheten
Supervisorverksamheten av distriktsdomarna har fungerat extremt bra denna säsong. Totalt
granskades 84 matcher. Det innebar att alla godkända domare granskades minst en match av en
Supervisior och flertalet granskades flera gånger. Intrycket från de Supervisior som tittade på
matcherna var att domarna håller hög klass och får bra acceptans för sitt jobb på isen.
Matchtillsättning
Matchtillsättningen har fungerat hyfsat 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 upprepar vi i FK föregående tidigare säsongers 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 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, som vi måste göra tillsammans – FK tillsammans
med föreningarna!
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!
Funktionärskommitén 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, Fredrik Lind
Årets Domare
Gustaf Löfberg utsågs till årets ishockeydomare med följande motivering:
”Gustaf gjorde den gångna säsongen debut som Regionsdomare inom Region Öst där han levererade
toppresultat på kursen samt blev uttagen till att döma Alltvåan som rookie i serien. Till TV‐puckens
gruppspel kallades Gustaf in som reserv i sista sekund men avancerade sedermera hela vägen till
slutspelet där han uppvisade goda resultat. Gustaf har emellertid inte glömt var han kommer ifrån
utan ställer gladeligen upp och dömer även på lägre nivåer där han är till stor hjälp som förebild för
våra nya distriktsdomare. Med ödmjukhet, lyhördhet och omtänksamhet är Gustaf en toppenkille och
därmed ett givet val som årets hockeydomare.”

Robert Sjöström
Ordförande Funktionärskommittén
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Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i Södermanlands Ishockeyförbund redovisar härmed följande
verksamhetsberättelse för säsongen 2017/2018.
Datum
23/9 ‐ 24/9 2017
29/9 ‐ 1/10 2017
11/11 – 12/11 2017
25/11 – 26/11 2017
2/12 – 3/12 2017
14/4 – 15/4 2017
12/5 – 13/5 2017

Kurs
Grundkurs Ishockey
Barn & Ungdoms kurs 1
Barn & Ungdoms kurs 1
Målvaktstränare kurs 1
Grundkurs Ishockey
Junior & Seniorkurs 1
Träningslära 1

Plats
Södertälje
Eskilstuna
Södertälje
Järna
Nyköping
Södertälje
Södertälje

Antal deltagare
29
16
25
5
25
15
18

Deltagandet i utbildningarna har fördelats mellan distriktets föreningar enligt följande.
Förening
Eskilstuna Linden Hockeyklubb
Flen HC
Gnesta IK
IFK Mariefred
Järna Sportklubb
Nyköpings Hockeyförening Ungdom
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC

Kursdeltagare
24
6
12
14
7
4
20
16
Totalt 103

Det har även kommit deltagare från föreningar utanför distriktet till ett antal av 30st. Vilket innebär
att 22,5% är deltagare från resten av Sverige, en ökning med 12 deltagare.
Distriktets utbildningskommitté har genomfört löpande möten med distriktets instruktörer samt
skickat 2st på säsongens DI‐utbildning i Solna i början av april. 2st distrikts instruktörer har även
medverkat på Svenska Ishockeyförbundets Hockey Convention i Malmö i början av Maj.
Distriktsinstruktörer har varit: Patrik Svensson, Jim Karlsson, Kjell‐Owe Andersson, Andreas Lindbäck,
Joacim Ölander (mv), Robert Sjöström (domare) och Pelle Svensson.
Utbildningskommittén tackar samtliga för ett mycket gott arbete.

Patrik Svensson
Ordförande utbildningskommittén

18

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,
kriterier för laguttagningar etc.
Säsongen 2017/2018 bestod distriktslagskommittén av:
Distriktslagsansvarig
Thomas af Bjur
Sportslig rådgivare
Magnus Berg
Sportslig rådgivare
Michael Johansson
Sammanhållen organisation
Distriktslagskommittén har under säsongen 2017/2018 haft det övergripande ansvaret för TV‐
pucken, Stålbucklan och utvecklingscamper för yngre årskullar. All distriktslagsverksamhet har varit
samlad under ett gemensamt paraply. Fokus har främst varit att stärka samhörigheten inom
sörmländsk ishockey genom utbildningsaktiviteter 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 vår officiella hemsida, Facebook‐sida samt Instagram‐konto. Förbundet har fått
uppskattning från spelare, föräldrar och ledare i distriktets föreningar kring det faktum att
informationsflödet varit tydligt, transparent och informativt. Antalet följare i våra olika sociala
kanaler har växt kraftigt under de senaste säsongerna och idag har vi närmare 2 000 följare på
Facebook och 1 000 följare på Instagram. 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. Genomslagskraften är stor.
Distriktslag flickor – årskull 02 till 04
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg, assisterande tränare Michael Johansson,
målvaktstränare Martin Sjöberg, materialförvaltare Lars‐Göran Thunblad, videocoach Mats
Tjernström samt team manager Thomas af Bjur. Därutöver fungerade Lina Berg och Selma af Bjur
som spelarassistenter under Stålbucklan.
Under säsongen genomfördes distriktscamper och träningsmatcher. Laget deltog i Iron Lady Cup i
Björklinge samt slutspelet i Stålbucklan i Sundsvall.
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Iron Lady Cup
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs SK Iron Damlag
Södermanland vs Hedesunda Damlag
Södermanland vs Uppland

3‐1
2‐0
5‐0
5 ‐ 0 (final)

En stabil insats av Södermanland i Iron Lady Cup. 4 matcher. 4 vinster. 15‐1 i målskillnad. Guld i
turneringen. Detta mot äldre motstånd och renodlade damlag.
Slutspel Stålbucklan
Södermanland vs Värmland
Södermanland vs Stockholm
Södermanland vs Jämtland/Härjedalen
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs Skåne/Blekinge
Södermanland vs Ångermanland
Södermanland vs Stockholm
Södermanland vs Småland

3‐0
0‐4
11 ‐ 0
6‐1
4 ‐ 3 (efter straffläggning)
1 ‐ 0 (kvartsfinal)
1 ‐ 4 (semifinal)
1 ‐ 2 (bronsmatch)

I Stålbucklan tog sig Södermanland hela vägen fram till semifinal och slutade till sist på en fin
fjärdeplats. Värt att notera är att vårt distrikt ställde upp med det i särklass yngsta laget i hela
turneringen med en genomsnittsålder på 13,8 år. Trots detta vann laget 5 av 8 matcher och förlorade
endast med fler än 1 mål mot den slutliga segraren Stockholm. En insats som gav eko i hela
Hockeysverige. Över 250 000 tevetittare följde semifinalen och bronsmatchen i direktsändning i SVT
Sport där sörmländsk hockey fick välförtjänt uppmärksamhet. Kommentatorerna var även noga med
att nämna spelarnas moderföreningar och allt det ambitiösa arbete som sker runt om i de
sörmländska föreningarna. Därtill lyftes distriktets arbete med jämställdhet och lika villkor för tjejer
och killar fram som en föregångare i landet.
Mycket glädjande!
Årets sörmländska spelare
Lova Blom (Nyköping Hockey Ungdom) utsågs till årets spelare med följande motivering:
”Lova är en exceptionell hockeytalang som under säsongen tog stora steg i sin utveckling med spel i
U18‐landslaget och ett VM‐silver som resultat. Som lagkapten i Stålbucklan bidrog Lova på ett
avgörande sätt till att Södermanland nådde en slutlig fjärdeplats. Lovas förmåga att kombinera en
brinnande vinnarinstinkt med en ödmjuk attityd gör henne till ett föredöme och ett självklart val som
årets hockeytjej.”
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Distriktslag pojkar – årskull 02
Ansvariga har varit huvudtränare Magnus Berg, assisterande tränare Michael Johansson,
målvaktstränare Martin Sjöberg, materialförvaltare Lars‐Göran Thunblad, videocoach Mats
Tjernström samt team manager Thomas af Bjur.
Under säsongen genomfördes fystester sommarcamp, distriktscamper och träningsmatcher.
Årskullen deltog i Aixam Hockey Cup i Sandviken samt slutspelet i TV‐pucken i Göteborg.
Aixam Hockey Cup
Södermanland vs Örebro
Södermanland vs Västmanland
Södermanland vs Dalarna
Södermanland vs Hälsingland
Södermanland vs Gästrikland1 ‐ 2 (final)

6‐2
4‐3
4‐2
5‐1

Aixam Hockey Cup är Region Västs egen distriktsturnering. Södermanland fick som enda distrikt
utanför regionen inbjudan att delta och resultatet blev ett fint silver. 5 matcher.

4 vinster. 1

förlust. 20‐10 i målskillnad.
Slutspel TV‐pucken
Södermanland vs Östergötland
Södermanland vs Stockholm Syd
Södermanland vs Småland
Södermanland vs Örebro
Södermanland vs Hälsingland
Södermanland vs Göteborg

4‐6
1‐2
3‐0
1‐0
3 ‐ 4 (efter förlängning)
1‐4

När slutspelet summerades kunde vi konstatera att Södermanland nått plats 12 plats av de 21
deltagande distrikt som ställde upp i TV‐pucken 2017. En stark insats av samtliga involverade och ett
kvitto på att det långsiktiga arbete som bedrivs i våra föreningar och på distriktsnivå givit resultat.
Placeringen innebär att Södermanland är direktkvalificerat till slutspelet 2018.
Årets sörmländska spelare
Johannes Jämsén (Södertälje Sportklubb) utsågs till årets spelare med följande motivering:
”Johannes är en spelskicklig talang som under säsongen tog ytterligare kliv i sin hockeyutveckling.
Under TV‐pucken bidrog Johannes med sin spelförståelse och goda inställning till att Södermanland
säkrade en direktplats till nästa år slutspel. Johannes har en förmåga att göra spelare runt sig bättre
och i kombination med sin positiva attityd och mognad är han ett självklart val till utmärkelsen årets
hockeykille i Södermanland.”
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Genomförda aktiviteter distriktslagsverksamheten under säsongen 2017/2018
17 juni
17 – 20 augusti
25 – 27 augusti
30 september
28 – 29 oktober
1 – 5 november
10 december
28 januari
1 februari
3 februari
17 februari
25 februari
3 mars
4 mars
10 mars
11 mars
24 mars
26 mars
27 mars
29 mars – 2 april

Fystester (killar årskull 02)
Sommarcamp (killar årskull 02)
Aixam Hockey Cup (killar årskull 02)
Fotografering (killar årskull 02)
TV‐puckscamp (killar årskull 02)
Slutspel TV‐pucken
Stålbucklancamp (tjejer årskull 02 – 04)
Stålbucklancamp (tjejer årskull 02 – 04)
Match vs Uppland (tjejer årskull 02 – 04)
TV‐puckscamp (killar årskull 03)
Match vs Stockholm (tjejer årskull 02 – 04)
Fotografering (tjejer årskull 02 – 04)
Iron Lady Cup (tjejer årskull 02 – 04)
Stålbucklancamp (tjejer årskull 02 – 04)
TV‐puckscamp (killar årskull 03)
TV‐puckscamp (killar årskull 03)
Match vs Stockholm (tjejer årskull 02 – 04)
Isträning (tjejer årskull 02 – 04)
Isträning (tjejer årskull 02 – 04)
Slutspel Stålbucklan

Thomas af Bjur
Distriktslagsansvarig
Södermanlands Ishockeyförbund
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Åker Sportcentrum
Södertälje/Åker/Nyköping
Sandviken
Södertälje
Södertälje/Farsta/Nyköping
Göteborg
Åker
Åker
Bålsta
Åker
Farsta
Södertälje
Björklinge
Nyköping
Åker
Nyköping
Österåker
Haninge
Haninge
Sundsvall

Verksamhetsrapport Marknadkommitéen
Marknadkommittén är sedan ett par verksamhetsår tillbaka 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, donationer och stiftelser.
Marknad under 2017/18
Södermanland har stärk samarbetet med distriktets sponsorer och ett antal nya sponsorer har
tillkommit. Funktionsdrycken Clean Drink samt O’ Learys Heron City är goda exempel på nya
sponsorer. Redaktionella nyheter kring sponsorerna har förmedlats både på hemsidan och via sociala
medier. Räckvidden för nyheterna har varit god. Sponsorerna erhåller även exponering på
Södermanlands plattformar.
Vidare har en matchtröja i form av en replica har tagits fram under verksamhetsåret. Marknad har
redovisat ett bra ekonomisk resultat och bidragit positivt till distriktets ekonomi.

Göran Hellström
Ordförande, Marknadkommittén
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Bokslut Södermanlands Ishockeyförbund
Orgnr: 815600‐8925

Balansrapport
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Resultatrapport
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Kommentarer till årsredovisningen 2017/2018
För verksamhetsåret 2017/2018 redovisar Södermanlands Ishockeyförbund ett positivt
rörelseresultat på 4 740 kronor.
Den främsta orsaken till det att rörelseresutlatet inte möter upp mot den lagda budgeten vid
föregående års distriktsmöte 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.
I detta verksamhetsår har omslutningen för förbundet sjunkigt med cirka 300 000 SEK och främsta
orsakerna till detta är att förbundet inte nu hanterar spelarkorten/försäkringarna utan det sköts via
TSM direkt för föreningarna samt även att förbundet inte ordnat några egna turneringar för våra
representationslag. Förbundet har även sett över kostnader som direkt inte bidrar till vår
kärnverksamhet. Förbundet fortsätter det arbetet kommande säsong så att kostnaderna för spelare
och föreningar ska hållas på en rimlig nivå.
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 2017/2018 framför styrelsen tack för
förtroendefullt och gott samarbetet till distriktets alla föreningar, ledare, spelare och sponsorer.

Södertälje den 30 april 2018

Thomas af Bjur
Förbundsordförande

Simon Persson

Annika Eriksson

Ann‐Charlotte Johansson

Robert Sjöström

Patrik Svensson

Lars‐Axel Andersson

Göran Hellström
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