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Ordföranden har ordet
Inför säsongen 2018/2019 står Södermanlands Ishockeyförbund rustat för att, tillsammans med
distriktets föreningar, möta de utmaningar och nyttja alla de möjligheter som finns för att utveckla
sörmländsk ishockey. Vi har visat att när vi arbetar med gemensamma krafter i Södermanland är vi
som allra starkast. Under det kommande verksamhetsåret avser förbundet därför att fokusera än
mer intensivt på att vara en plattform för att stärka och vidareutveckla ishockeyn i hela
Södermanland:
‐ Vi gör det via vår tävlingskommitté som genom idogt arbete skapat goda förutsättningar att bedriva
tävlingsverksamhet i vårt eget distrikt.
‐ Vi gör det via vår domarkommitté som säkerställer att matcher och turneringar kan genomföras på
allra bästa sätt med välutbildade domare.
‐Vi gör det via vår utbildningskommitté som ger tränare och övriga ledare de verktyg som krävs för
att ge sörmländska spelare en god hockeyutbildning.
‐ Vi gör det via vår distriktslagskommitté som ger så många spelare som möjlighet chansen att delta i
distriktets aktiviteter men som samtidigt värnar spetsen genom kvalitativa satsningar på Stålbucklan
och TV‐pucken.
‐ Vi gör det via vår marknadskommitté som genom att knyta avtal med sponsorer och externa
finansiärer ger förbundet förutsättningar att genomföra aktiviteter för spelare till en lägre kostnad än
vad som annat varit fallet.
‐ Vi gör det via våra stödresurser när det gäller ekonomihantering och övriga administrativa uppgifter
där förbundet successivt moderniserat våra system.
‐ Vi gör det via vår medverkan i Region Öst (Södermanland, Stockholm, Uppland, Gotland) där
dialogen fortsätter med ambitionen att fördjupa vår samverkan kring såväl administration som
tävling, utbildning och domarrekrytering.
Södermanlands Ishockeyförbund ser framtiden an med tillförsikt. Tillsammans med er i distriktets alla
målmedvetna och pådrivande föreningar kan vi gemensamt fortsätta arbetet med att stärka
sörmländsk ishockey. Forza Södermanland!

Thomas af Bjur
Förbundsordförande
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Tävlingskommittén
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”.
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. Egna distriktets verksamhet skall
prioriteras och man kan ej vara med i andra distrikt om man ej medverkar i den egna verksamheten.
Ambitionen från TK kommer vara att planera den egna verksamheten till helger dit vi även räknar
Fredag undantag för A‐pojk där domartillsättningen kan styra verksamheten till andra dagar.
TK Har genomfört ett möte med föreningarnas sportchef/ungdomsansvarig i maj för att tydliggöra
och gemensamt planera genomförandet av verksamheten för 2018/2019. TK planerar att ha ett
informationsmöte gällande kommande säsong 18/19 med alla tränare/ledare i närheten av
möten
med
månadsskiftet
aug/sep.
Samt
ytterligare
ett
par
uppföljnings
Sportchef/Ungdomsansvarig inför och under säsong.


Seriespel för ungdom U12 utan tabellredovisning
‐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 för ungdom U13‐A‐Pojk
‐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.
TK tillsammans med föreningarna kommer att försöka få till en flickserie i distriktet.
verksamhetens utformning kommer att påverkas bl.a. av antalet anmälda lag.
TK ser en möjlighet för lag från andra distrikt att medverka i denna serie.



DM‐spel för U12‐U16
‐separata bestämmelser för DM kommer att gälla. DM kan komma att avgöras genom att
spelas i Cupform. U16 är en kvalificering till av SIF arrangerandes Pojk‐SM

Tävlingsbestämmelser 2018/2019 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.
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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.



Tre Kronors Hockeyskola dag med matcher kommer att genomföras som vanligt. De
föreningar som bedrivit U9 verksamhet förväntas att deltaga då detta ses som en avslutning.
Lag som ej deltar i distriktets pool‐spel och gärna vill medverka bekostar detta separat.



TSM och OVR
TK planerar att genomföra TSM och OVR utbildning inom distriktet Aug/Sep

Riktlinjer för hur pool‐spel skall genomföras i olika årskullar kommer att finnas på förbundets
hemsida.
Avgifter* för deltagande i Förbundets verksamhet
Serie
Spelform
A‐Pojk
Seriespel 3 x 20 Min
U‐14
Seriespel 3 x 15 min
U12‐U13 (1:a laget) Seriespel 2 x 20 min (U12 ingen tabellredovisning)
U12‐U14 (2:a laget) Om ytterligare ett lag – reducerad avgift med 1000
U11 (1:a laget)
3 lag/spelplats, ingen tabellredovisning
Om ytterligare lag anmäls
U11 (2:a laget)
U11 (3:e laget)
U11 (4 lag eller fler)
U10 (1:a laget)
Sammandrag, 4 lag/spelplats, 90sek byten
Om ytterligare lag anmäls
U10 (2:a laget)
U10 (3:e laget)
U10 (4 lag eller fler)
U9 (1:a laget)
Sammandrag, 4lag/spelplats, 90 sek byten
Om ytterligare lag anmäls
U9 (2:a laget)
U9 (3:e laget)
U9 (4 lag eller fler)
Div 4 3 x 20 min
Ingen Div 4 kommer att bedrivas i Södermanlands regi
Administration
Dispensansökan
Per spelare
Matchändring
Per ändring
*Samtliga avgifter avser per lag.

Avgift
4000
4 000
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

500
500

Separat inbjudan till DM. Kostnad för DM tillkommer med 1000 Kr (övrig kostnad subventioneras av
förbundet)
TK säsong 18/19 kommer att bestå av:
Lars Andersson Ordförande, Göran Hellström och Inga‐May Forslund
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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
Kalendarium säsongen 2018‐2019
Vecka
33
33
34
34
35
35
36‐38
36‐38
37
51

Datum
Lör eller sön
180817‐180819
180824‐180826
180825
10831‐070902
170901
Vardagskväll
Helgdag
170915
171222

Aktivitet
Introduktionsträff nya distriktsdomare
Domarinstruktörutbildning
Regionsdomarkurs
Regional Supervisor utbildning
Distriktsdomarkurs
DAIF Träff
Båsfunktionärskurs
Ungdomsdomarkurs Steg 1
Ungdomsdomarkurs Steg 2
Mittsäsongsträff Södermanland

Plats
TBA
TBA
Strängnäs
Strängnäs
TBA
TBA
S‐land
S‐land
TBA
TBA

Distriktsdomare
Vi kommer att genomföra säsong 2018‐2019 Distriktsdomarkurs under tre dagar, 31/8‐2/9. Plats ej
bestämd.
Mittsäsongsträff kommer att hållas 22 december. Plats ej bestämd.
Vi har för avsikt att bedriva Supervisorverksamhet på 50 matcher under säsongen 2018‐2019.
Domaransvarig i förening (DAIF)
Varje förening ska ha en utsedd DAIF:are.
Lämpligen så bildar sedan denne person en grupp DAIF, då arbetet med föreningens
ungdomsdomare troligen är allt för betungande att lasta på en ensam individ.
DAIF ska klara av följande:


Matchtillsättning ‐ rätt domare på rätt match. Inga lösningar i panik och inga tillsättningar ur
något ”rättvisehänseende”.
 Supervisor ‐ Varje domare ska få en ”granskning” minst två gånger per säsong. Detta inkluderar
INTE att domaren dömer med ”någon erfaren”.
 Varje DAIF ska innehålla kapacitet av att ha varit aktiv som distrikt eller förbundsdomare sen
det senaste regelåret.
 DAIF ska under säsong, i samråd med Distriktet, genomföra vidareutbildningar av föreningens
domare.
 DAIF är ansvarig för kontakten mellan lagen och UD.
 DAIF är ansvarig för att det finns adekvat utbildning i speakerbås under varje match.
 50% av UD1 bör inte vara aktiva ishockeyspelare.
 80% av UD2 bör inte vara aktiva ishockeyspelare.
 U15 (födda 1994) är de yngsta, utan undantag, som får döma ishockey under säsongen 2018‐
2019.
DAIF bör sträva efter att…



Använda lokala distrikt eller förbundsdomare som Supervisors.
Använda ovan nämnda domare i sin DAIF grupp.
Drömscenario:
Varje förening ska leverera UD till Distrikt enligt följande;
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A‐lag = 1 per lag
J20 = 1 per lag
J18 = 1 per lag
U16 = 1 per lag
Ungdomsdomarutbildning Steg 1
Varje förening bokar tid för genomförande av Ungdomsdomarutbildning Steg 1 samt
Båsfunktionärsutbildning med Daniel Vikström via mail, daniel.vikstrom@sodermanlandhockey.se
Föreningarna ansvarar för framställning av kursmaterial, kurslokal, mat till deltagarna m.m
Varje förening kommer att faktureras ett kurspaket i augusti och betalning ska ske innan
genomförandet av föreningens förta kurs. Ingen kurs kommer att genomföras om inte avgiften är
betald.
Kostanden är liksom senaste säsongerna 10 000 SEK, och i det ingår även en
Båsfunktionärsutbildning.
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 för att döma under säsongen.
Ingen person född efter 2004 kommer att tillåtas medverka vid en Ungdomsdomarkurs under
säsongen 2018‐2019.
Ungdomsdomarutbildning Steg 2
Kursens målsättning är 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.
Steg 2 utbildningen riktar sig mot föreningarnas mest lovande Ungdomsdomare och är också ett krav
för de som vill/ska döma U15 och U‐14 matcher. De killar och tjejer som är riktigt duktiga kommer att
få chansen under säsongen på högre uppdrag.
Övre åldersgräns för UD2 domare är under säsongen födda 1993.
Till säsongen 2018‐2019 så kommer FK att kunna bevilja ett fåtal äldre än födda 1993 att medverka
på UD2 kursen. Dock så får antalet ej överstiga 20% av föreningens totala antal UD2 domare.
Kursen kommer att hållas söndagen den 17 september, plats ej bestämd. Separat inbjudan kommer
att skickas ut i början av augusti.
Kostanden per deltagare (800 kr) kommer att i efterhand faktureras varje förening.
Ungdomsdomarutbildning i annat distrikt
Om ungdomsdomare av någon anledning önskar gå en ungdomsdomarutbildning i annat distrikt och
få tillgodoräknas den utbildningen i Södermanland så ska FK vara tillfrågade innan utbildningen sker.
Båsfunktionärskurs
Varje förening bokar tid för genomförande av Ungdomsdomarutbildning Steg 1 samt
Båsfunktionärsutbildning med Daniel Vikström via mail, daniel.vikstrom@sodermanlandhockey.se
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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. Och kostnaden ingår i det
kurspaket som faktureras ut. (10 000 SEK för de föreningarna med Ungdomsishockey, 6 000 SEK för
övriga)
Domartillsättning
Funktionärskommitén ansvarar i skrivande stund för att tillsätta domare till träningsmatcher där
lagen tillhör nedanstående serier. Det är ej tillåtet att tillsätta domare själv till matcher med dessa
lag.
Dam:
Div 1
Herr Senior: Div 3 och Div 4
Junior:
J20 Div 1, J20 Div 2
J18 Div 1, J18 Div 2
Ungdom:
U 16 samt eventuellt huvuddomare till U‐15
Observera att speciella regler kan gälla och måste tas hänsyn till när det gäller cuper och matcher
med utländskt motstånd. Funktionärskommitén ska alltid kontaktas när matcher med utländskt
motstånd ska spelas, oavsett ålder på lagen.
Beställningar på domare görs på avsedd blankett och skickas till:
traningsmatcher@sodermanlandhockey.se
Beställningen ska göras av DAIF, inte av olika lagledare.
En avgift per match kommer att tas ut och faktureras föreningarna för domartillsättning för matcher
som inte ingår i ordinarie seriespel.
Matchflyttar Seriematcher
FK ska alltid kontaktas om nytt datum när föreningar önskar flytta matcher. Detta för att säkerställa
att det finns domare till önskat datum.
Matchflytt som är gjord utan FK vetskap kommer att sakna domare.
Ersätta domare via kontobetalning
Även den här säsongen så kommer möjligheten att ges till att ersätta domare via kontobetalning.
Blankett kommer att skickas ut till föreningarna i början av augusti.
Alla föreningar som på förhand uppfyller kriterierna som gäller för avtalet kommer att beviljas att
möjligheten att ersätta domare via kontobetalning.

9

Utbildningskommittén
Genomföra kurser enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege för deltagare från distriktets
samtliga föreningar. Vidareutbilda och vidmakthålla kompetensen för distriktsinstruktörer.
Ledarutbildning för säsongen 2018/2019
I distriktets regi kommer sex olika utbildningar att genomföras.
•
Grundkurs (2 stycken)
•
Barn och Ungdom 1 (2 stycken)
•
Junior och Senior 1
•
Träningslära 1
•
Materialförvaltare
För övriga ledare i föreningen rekommenderar UBK att man vänder sig till SISU Idrottsutbildarnas
grundutbildning för idrottsledare, ”Plattformen”.
Distriktsinstruktörer
Distriktet har 6 st instruktörer. Distriktsinstruktörerna medverkar som instruktörer vid distriktets
utbildningar. De deltar i de fortbildningar av distriktsinstruktörer som arrangeras av Svenska
Ishockeyförbundet.
Tränarregister
Under säsongen 2018/2019 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 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.
Sammanhållen organisation
Södermanlands Ishockeyförbund fortsätter säsongen 2018/2019 på den inslagna vägen med en
distriktslagskommitté som har det övergripande ansvaret för TV‐pucken, Stålbucklan samt vår
utvecklingsverksamhet för yngre årskullar. Det innebär att all distriktslagsverksamhet är samlad i en
gemensam organisation. Oavsett om det gäller pojkar eller flickor.
Under den kommande säsongen avser förbundet att initiera samtal mellan föreningarna i distriktet
för att undersöka intresset av att fördjupa den samverkan som finns för att söka behålla talanger
inom Södermanland och nå bästa möjliga utveckling för såväl den enskilde individen som sörmländsk
ishockey som helhet.
Kommunikation
Förbundets kontinuerliga information och dialog, vid sidan av personliga möten, med föreningar,
funktionärer, spelare och föräldrar kommer även fortsättningsvis att ske i huvudsak via vår hemsida
samt vår uppskattade Facebooksida samt Instagram‐konto.
Organisation
Respektive årskull leds av namngivna tränare som, tillsammans med distriktslagskommittén, planerar
kommande säsong i dialog med förbundets föreningar. Målsättningen är att synka förbundets och
föreningarnas verksamhet på ett sätt som gör att det blir ett vinna‐vinna koncept där vi tillsammans
stärker sörmländsk ishockey. Inom förbundet sker en nära samverkan mellan distriktslagskommittén,
utbildningskommittén, tävlingskommittén och funktionärskommittén för att nyttja alla resurser och
kunskaper på optimalt sätt.
För att säkerställa en professionell verksamhet skrivs kontrakt med samtliga individer som åtar sig en
funktion som ledare. Det är ett kontrakt som tydliggör vilka skyldigheter som ledaren har att leva upp
till. Utgångspunkten är tydlig. De ledare som verkar inom den sörmländska distriktslagsverksamheten
ska ställa upp den värdegrund som styr svensk ishockey.
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Stålbucklan
Distriktslagskommittén ser med tillförsikt framemot att kommande säsong fortsätta att bygga på den
stabila grund som lagts genom det målmedvetna arbete som bedrivits av förbundet och distriktets
föreningar under de senaste åren. Målsättningen för säsongen 2018/2019 är att Södermanland
återigen ska nå minst topp 4 i landet i nästkommande slutspel i Stålbucklan. Parallellt med
distriktslagsverksamheten är det oerhört viktigt att fortsätta arbetet med att bredda
rekryteringsbasen för flickhockeyn i distriktet. Förbundet kommer därför, med stöd av projektmedel
från Svenska Ishockeyförbundet, fördjupa arbetet med att få fler tjejer att spela ishockey och
säkerställa att vi behåller de tjejer som börjar spela. Ett arbete som kommer att bedrivas i nära
samverkan med distriktets föreningar.
TV‐pucken
Den gångna säsongen fortsatte Södermanland den positiva trend som skett under de senaste två
säsongerna genom att för tredje året i rad säkra en direktplats i kommande säsongs slutspel.
Målsättningen för säsongen 2018/2019 är att Södermanland återigen ska nå en placering som ger
automatisk kvalifikation till slutspel för nästkommande årskull. Det ger såväl förbundet som
föreningar en längre planeringshorisont och bidrar till att säkerställa att spelarnas ordinarie
verksamhet bedrivas parallellt med deltagande i distriktslaget.
Distriktscamper och utvecklingscamper
Under säsongen 2018/2019 kommer förbundet att fortsätta att anordna distriktscamper för det
blivande TV‐puckslaget och det blivande Stålbucklanlaget. Till detta fogas utvecklingscamper för våra
yngre årskullar i enlighet med den av distriktsmötet beslutade Blåa tråden.
Säsongsplanering
När distriktsmötet fastställt de övergripande målen i enlighet med denna verksamhetsplan vidtar den
detaljerade planeringen av distriktslagskommitténs arbete säsongen 2018/2019 i syfte att fastställa
exakta datum för camper, deltagande i turneringar etc. I detta arbete kommer förbundet att
samverka med föreningarna i distriktet för att samordna verksamheten på allra klokast sätt.
Ekonomi
Den övergripande budget som förbundet avsatt för distriktslagskommittén innebär goda
förutsättningar att bedriva en kvalitativt god verksamhet till gagn för våra sörmländska
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hockeyspelare. Då ekonomin inte är obegränsad kommer förbundet emellertid behöva ta ut
spelaravgifter för att täcka merkostnader som inte ryms inom budgeten:
TV‐pucken
Stålbucklan
Sommarcamp
Distriktscamper
Utvecklingscamper

5 000 kronor per spelare (maximalt inklusive sommarcamp)
5 000 kronor per spelare (maximalt inklusive sommarcamp)
1 500 kronor per spelare
300 kronor per spelare
250 kronor per spelare

Blicken riktad mot framtiden
Södermanlands distriktslagskommitté ser med tillförsikt framemot den kommande säsongen. Om vi
fortsätter att arbeta tillsammans och nyttjar all den kompetens som finns i förbundets styrelse,
övriga kommittéer och i distriktets föreningar kommer vi att nå långt och ge alla spelare i
Södermanland goda förutsättningar att odla ett livslångt intresse för ishockey.
Forza Södermanland!
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Marknadskommittén
Ambitionen för det fortsatta arbetet med marknad är att stärka närvaron i Södermanland. Vidare
avser Marknad även att fortsatta arbetet med såväl nuvarande sponsorer som nya sponsorer.
Replicatröjan kommer att introduceras tydligare för distriktslagens supportrar under
verksamhetsåret Även arbetet med Södermanlands Ishockey Klubb kommer fortsätta under
nästkommande verksamhetsår.
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Budgetunderlag 2018/2019
BUDGET 2018/2019

Utbildning
Distriktslag
Marknad
Tävling
Funktionär
Material
Förbundet övr

Diff

Intäkter
250 000
270 000
85 000
330 000
224 000
0
200 000
1 359 000

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

SEK

49 000 SEK
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Utgifter
150 000
410 000
35 000
70 000
235 000
60 000
350 000
1 310 000

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

SEK

