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Distriktskonferens , Scandic Falun
Närvarande: se bilaga

1 Öppnande
Ordförande Sven-Åke Petters hälsar de närvarande välkomna. Delger information från Svenska
Ishockeyförbundet om ekonomi och central styrning. Informerar om säsongen som varit, bl.a. hade vi
en positiv uppslutning på senaste årsmötet, ”Hockeyn lever i Dalarna.
2 Dalarnas Idrottsförbund/SISU - Stefan Olsson och Sheima Sheiknur
•
•

Svensk idrotts mål, ”så många som möjligt så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt.
Strategi 2025 Svensk idrott – världens bästa:
o Livslångt idrottande
o Idrottens värdegrunder är vår styrka
o Idrott i förening
o Idrotten gör Sverige starkare
• Elvaårspuckeln – det är då vi har som flest idrottande barn sedan sjunker det med stigande
ålder. Vad är det som får barnen ungdomarna att fortsätta idrotta?
• Från triangel till rektangel = bredd.
• Förändring tar tid.
• Svensk idrotts gemensamma vägval skapar rätt förutsättningar.
• Vilka förändringar kan Er förening göra för att möta framtiden?
• Utvecklingsresor tillsammans mot 2025.
• Inkluderande idrott för alla.
• En jämställd idrott.
• Den moderna föreningen engagerar – engagemang finns, men hur gör vi för att locka de till
verksamheten?
• Ett stärkt ledarskap för att förändra kultur och värderingar.
• Strategiska beslut för Svensk Idrott:
o Mer målstyrt SF och IF stöd
o Samordna elitstöd för SF
o Stärkt administrativt stöd
o Tydligare uppdelningar och rollfördelningar
▪ SF, RF, SISU, SOK
▪ Öppenhet för nya idrotter
▪ LOK stödet sänks fr.o.m. nästa år.
▪ Förändringar startar när man handlar/agerar inte enbart av att det skrivs en policy

3 Svensk Ishockeys framtid, på nationell och distriktsnivå, Ulf Hall Hockeykonsulent
▪
▪
▪
▪
▪

Utvecklingstrappan för killar och tjejer.
Hockeykonsulenterna 2017/2018
Revidering av ledarskapsdelen
Hockeyatletism
SIF laget, det extra laget som deltar i TV pucken

Utvecklingstrappan killar U15-U20 sedan TK.

Utvecklingsstege Tjejer, Flick – Damkronorna.

Hockeykonsulenterna 2017/2018

Revidering av ledarskapsdelen

Hockeyatletism

SIF Laget

4 Funktionärskommittén, Conny Midér
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Säsongen 16/17 genomfördes 1 Distriktsdomarkurs med 50 deltagare, 1 Aspirantdomarkurs
och 10 Föreningsdomarkurser.
Nytt säsongen 17/18, föreningsnära föreningsdomarkurser där istället för kostnad per
deltagare kommer det att faktureras per antal anmälda lag till seriespel, 1250kr/lag. Ingen
begränsning på antal deltagare, detta för att öka möjligheten och att öka bredden på antal
domare.
Domarkursen som genomfördes för enbart tjejer var uppskattad, ny föreningsdomarkurs för
tjejer kommer genomföras hösten 2017.
Utbildningsportal för domare är på gång.
Distriktsdomarkurs, Region 2, Mittsäsongsträff, Eftersäsongsträff och Försäsongstest.
Idag finns det 5 aktiva coacher som åker ut och kollar matcher, vill gärna ha fler.
Nytt säsongen 17/18, krav på att föreningen har en DAIF registrerad för att få delta i seriespel.
Rekrytering DAIF (domaransvarig i förening) är svårt att rekrytera då de flesta är aktiva själva.
Men det behöver inte vara en aktiv domare, det kan vara en vuxen som kan stötta. Peter
Gustafsson (DAIF ansvarig på förbundet) kan hjälpa till med utbildning mm.
Rekommenderad ålder för att döma ligger på 12 år, detta p.g.a. den mentala biten.

5 Redovisning Workshops

Tävling Utveckling och Förening
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Förslag på poolspel upp till U12
Halvplan upp till U11
U9 – U10 halvplan, lika speltid för alla, förutbestämd istid
Förlängning av säsongen mars månad ut för att frigöra helger vid lov mm.
DM spel, ha en gemensam finaldag för U14, U15 och U16
Blandlag, utskick till föreningarna för att sedan ta ett beslut på årsmötet
U16Elit, konferens i Västerås gällande U16Elits fortsatta framtid. Om en förening ska få delta
i U16Elit borde föreningen även ha ett J18Elit lag i föreningen
Övergångar utarmning av distriktets klubbar. Förslag att se över en avsiktsförklaring för
Dalarna där föreningarna kommer överens om vad som ska gälla för spelarövergångar
Barn och ungdomstemautredningen som pågår, där har en del genomförts men inte allt
Integration, det är svårt att hitta broar
Se över tävling, förlänga och/ fördela säsongen bättre
Föräldrautbildning för att arbeta mot hetsen kring idrotten, vad gör man i klubbarna?
Skattning av föreningen (styrelsen), uppföljning av ev. brister
Uppmärksamma i föreningen det som inte har med resultat att göra, t.ex. bra kamrat mm
Slutarintervju, om någon slutar ha en intervju för att höra vad det är som gör att den slutar
(inte av tränare)
Engagemang i föreningarna, uppfattas som att det är mer ego idag att man gör saker för
egen vinnings skull
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