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TV-pucken har en lång historia bakom sig. Värmland vann den första turneringen 1959.
Västerbotten hör till de distrikt som varit framgångsrika. Den första segern kom redan
1961 och den senaste 2013.
Västerbottens ishockeyförbund bedriver en distriktslagsverksamhet som har som
målsättning att motivera, utbilda och utveckla spelare, och att sedan mäta
kunskapsnivån i Västerbotten mot andra distriktslag i turneringen TV-pucken.
Västerbottens ishockeyförbund har en hög målsättning med sin verksamhet detta är
vår vision:
Att vara ett av landets ledande distrikt i att utveckla distriktets föreningar, spelare,
ledare och funktionärer.
Det betyder att vår målsättning för TV-pucken är att vinna TV-pucken

För att nå det slutgiltiga målet TV-pucken, deltar spelarna i en process som indelas i
4 olika steg under en treårsperiod, nivåer är u13, u14, u15, och u16.
Vad som gäller vid varje nivå kan du läsa under respektive riktlinje i detta dokument.

Ditt ansvar som förälder/anhörig:






Meddela ansvarig ledare om det finns speciella omständigheter runt spelaren.
Sprid ett positivt budskap om laget till andra i din närhet.
Frågor och kritik framförs till ansvarig ledare inte till utomstående i din närhet.
Motivera och skapa en bra grund spelaren att utföra en bra prestation.
Diskutera med spelaren den målsättning och de regler som gäller för
respektive åldersgrupp/nivå.

Kontaktinformation för ansvariga personer i Västerbottens ishockeyförbund.
http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Kontaktaoss/
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Ledarteam
Sportkommittén utser ledare till distriktslagen max 5 ledare/lag
3 tränare

1 lagledare 1 materialförvaltare

Ledarteamen och distriktslagsverksamheten presenteras på den årliga
ungdomskonferensen
Ledarna informeras om dokumentet Riktlinjer och Målsättning för distriktslag och
därefter skriver ledaren på kontraktet som bekräftelse att man är införstådd med
riktlinjerna och accepterar uppdraget.
Vår målsättning är att ledarna följer med från U-14 till U-16.
Ledarna ska utbildas enligt fastlagda utbildningskrav(se utbildning)
Förbundsrepresentant skall ingå i ledarteamet vid Norr-cup och TV-puck.

Utbildning
Alla distrikts ledare skall gå förbundets fortbildning varje år samt att huvudansvarig
i respektive ålders grupp skall gå Svenska ishockeyförbundets utbildning för
distriktslagslags tränare.

Utbildningskrav
U13
U14
U15
U16

sida 3

Huvud Tränare
Ansvarig sportkommittén
Bu2
JS/1- JS/2+ SVHF länslagsutb.
JS/1- JS/2

Tränare

Mv-tränare

Bu2
JS/1- JS/2
JS/1- JS/2

Mv2
Mv3
Mv3
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Ekonomi
Bestäms genom upprättad budget av Sportkommittén och godkänds av styrelsen.
Ersättning
Ingen ersättning utgår till spelare/föräldrar för resor och mat till och från samlingsplatsen
för aktiviteten. TV-pucks spelarna har ett uppdrag att sälja TV-pucks affischer och
dekaler.
Mat/Logi
Vad det gäller mat och logi för spelare och ledare svarar VIF för hela kostnaden endast
för TV-Pucken.
Resor till cuper/turneringar sker med flyg, buss eller tåg.
Inga andra än spelare, ledare och förbundets ansvariga får åka med
spelarbussen
Till TV-puckens finalspel får laget anlända till spelplatsen ett (1) dygn
före första match.
Ansvarig turneringsarrangör ordnar förläggning, skolsal eller liknande. Spelarna svarar
för övernattningsutrustning
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Utrustning
Norrlandsmästerskapen
När slutliga truppen är uttagen får spelarna av VIF låna följande utrustning under
turneringen.





1 st överdrag till hockeybyxa
2 par damasker
2 st matchtröjor
Hjälm med galler

Norrcupen
När slutliga truppen är uttagen får spelarna av VIF låna följande utrustning under
turneringen.
 1 st överdrag till hockeybyxa
 2 par damasker
 2 st matchtröjor
 Hjälm med galler

TV-Pucken
När slutliga truppen är uttagen får spelarna av VLF låna följande utrustning under
turneringen.





1 st överdrag till hockeybyxa
2 par damasker
2 st matchtröjor
Hjälm med galler

Ledarteamet är ansvariga för att den utlånade materialen samlas ihop direkt efter sista
matchen respektive turneringen och återlämnas till VIF:s kansli vid hemkomst
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Personlig utrustning
Sportkommitténs principer är att vi ska ligga lågt när det gäller denna del.
Till Norrlandsmästerskapen behövs ej någon personlig utrustning införskaffas.
Inför TV-Pucken är det aktuellt med inköp av jacka och/eller en
träningsoverall/värmeställ detta sköts av respektive lags
föräldragrupp.
Finansieringen ska vara klar innan inköpet får göras.
Om spelarna själva ska betala någon del, ska dessa pengar vara insamlade innan
utrustningen delas ut

Övrigt
Distrikt ledarna för respektive åldersgrupp skall finnas på ungdomskonferensen och
tillsammans med Ungdomskommittén presentera verksamheten och svara på
eventuella frågor.
Distriktsledarna skall delta vid camperna som instruktörer.
Föreningstränare har skyldighet att delta på distriktslagets olika samlingar och
utbildnings tillfällen. Ungdomskommittèn och distriktstränarna måste kontinuerligt
informera spelare och föräldrar om målet med verksamheten.
Tydligt ange förutsättningar vid laguttagningar, resor, inköp av utrustning mm.
Lagledare
Ungdomskommittén utser inom sig en lagledare (Ungdomskommitté representant) för
respektive distriktslag som ska fungera som en länk mellan ledarna/laget och
Ungdomskommittén samt kunna medfölja vid turneringarnas genomförande.
Kansliet
Västerbottens
Ishockeyförbund
Mossgatan 27
931 40 SKELLEFTEÅ
Tel 0910 - 380 44
Kontaktinformation för ansvariga personer i Västerbottens ishockeyförbund.
http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Kontaktaoss/
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Riktlinjer U13
Målsättning




Att kalla alla distriktets spelare till Förbundscamp–U13
Att utbilda spelare och ledare i förbundets värdegrund.
Att informera föräldrar om förbundets verksamhet.

Verksamhetsplan, datum och tid finns på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida.
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/

Träff

Antal sp.

Prel.Period dagar

Plats

Övrigt

Förbundscamp 1

Alla/Syd

Februari

1

Vindeln

Ledare + Föräldrautb.

Förbundscamp 1

Alla/Norr

Februari

1

Norsjö

Ledare + Föräldrautb.

Förbundscamp 2

Alla/Syd

April

1

Skellefteå

Is

Förbundscamp 2

Alla/Norr

April

1

Umeå

Is

Förbundscamp 3

Alla/Syd

Maj

1

Skellefteå

Barmark/Fys

Förbundscamp 3

Alla/Norr

Maj

1

Umeå

Barmark/Fys

Övrigt


Tränare från representerade lag skall delta på ledarutbildning under
Förbundscamperna.

*Information om Förbundscamp-U13 se Bilaga
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Riktlinjer U14
Målsättning






Att utbilda spelare och ledare i förbundets filosofi.
Att skapa ett bra underlag för spelaranalys och ranking.
Att informera föräldrar om förbundets verksamhet.
Att påbörja elitverksamheten, på och utanför isen.
Att vara ett föredöme på och utanför isen.

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida.
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/
Träff
Breddcamp 1
Breddcamp 1
Matchläger 1
Matchläger 1
Breddcamp 2
Fyscamp 1

Antal sp.
Alla/Norr
Alla/Syd
Alla/Norr
Alla/Syd
Alla
Alla

Period
November
November
Februari
Februari
Mars
Maj

Dagar
1
1
1
1
1
1

Plats
Clemensnäs
Vindeln
Storuman
Storuman
?
?

Övrigt


Ledarteamet är instruktörer vid camperna.



Externa tränare kan anlitas (fys, målvakt, teknik etc.).



Tränare från representerade lag skall delta under alla camperna på
ledarutbildningen
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Riktlinjer U15
Målsättning






Att delta i 2 turneringar för att se var spelarna står och hur vi förhåller oss till
övriga distrikt.
Att skapa och förankra en spelidé som sedan gäller fortsättningsvis.
Att fortsätta elitinriktningen.
Att kartlägga spelarkaraktär.
Att vara ett föredöme på och utanför isen.

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida.
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/

Träff
Sommarläger
Matchläger
Isläger
Isläger
Isläger inför NM
Norrlandsmästerskapen NM
1891 Cup Stockholm

Antal
sp.
60+4
40+4
40+4
25+2
20+2
20+2
20+2

Period
Augusti
September
Januari
Februari
Mars
Mars
V15

Dagar
1
2
2
2
1
3
3

Plats
Region
Region
Region
Region
Region
Region
Stockholm

Övrigt


Ledarteamet är instruktörer vid camperna.



Externa tränare kan anlitas (fys, målvakt, teknik etc.).



En Ledare från ledarteamet (U15 ) skall delta vid TV-pucken som
observatör/kunskapsöverföring(U16).
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Riktlinjer U16
Målsättning
Norrcupen




Att delta i turneringen för att spela ihop laget inför TV-pucken
Att vara ett föredöme på och utanför isen
Att slutföra uttagningsfasen för TV pucken truppen

TV-pucken



Att bästa lag spelar utifrån tränarens bedömning för att kvalificera sig till
slutspel och att vinna turneringen.
Att vara ett föredöme på och utanför isen

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida.
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/

Träff
Sommarläger
Sommarläger
Isläger
Norrcupen
TV Pucken kvalspel
TV Pucken finalspel

Antal
sp.
20+2
20+2
20+2
20+2
20+2
20+2

Period
V 20
V 26
V 30
V 34
V 36
V44

Dagar
Plats
2
Region
2
Region
2
Region
3
3
3

Övrigt

Övrigt


Ledarteamet är instruktörer vid camperna.



Förbundsrepresentant skall ingå i truppen vid Norr-cup och TV-puck



Externa tränare kan anlitas (fys, målvakt, teknik etc.).



Spelarna har ett uppdrag att sälja TV-pucks affischer och dekaler före TV –
pucks- turneringen.
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Bilaga 3 (Förbundscamp-U13)
Syfte och mål med Förbundscamp U-13.

Syftet med Västerbottens ishockeyförbunds camp verksamhet är att utveckla våra
talangfulla ungdomsspelare. Utbildningen är såväl praktiskt som teoretiskt inom
ämnena fysisk träning, individuell teknik, individuell taktik, näringslära, tävlingslära,
fair play.
Målet är att alla spelare deltar på Förbundscamperna. Deltagarna skall bli medvetna
om vad som krävs av dem för att bli distriktslagsspelare där slutmålet är att spela TVpucken eller att delta i regionslag Team Lappland. Minst en ledare från deltagande
föreningar kallas till campen för information och utbildning.
Ishockeyförbundets ungdomskommitté ansvarar för utbildningen som utförs av
campansvariga Förbundscamp U13.
Organisation Förbundscamp U13:
Campansvariga
Forward-tränare
Back-tränare
MV-tränare
Fys-tränare

1 st. Claes-Håkan Edlund
2 st.
1 st
1 st.
1 st.

Målsättningen är att involvera kompetenta föreningstränare i campverksamheten.

Strategi:
Alla spelare i distriktet kallas till camperna.
Datum:
Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida.
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/
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