Smålands Ishockeyförbund
Överenskommelse mellan föreningar ingående i
Smålands Ishockeyförbund.
Mot bakgrund av den rådande problematiken med övergångar mellan föreningar, har följande
överenskommelse arbetats fram för föreningar ingående i Smålands Ishockeyförbund.
Syftet att göra en gemensam avsiktsförklaring om hur verksamheten ska bedrivas för att såväl stärka
föreningar som utveckla spelare.
Avsiktsförklaringen skall undertecknas av samtliga ungdomsföreningar i distriktet samt är en
förutsättning för deltagande i Smålands Ishockeyförbunds seriespel from säsongen 2016/2017
1. Föreningarna är ense om att barn och ungdomsspelares utveckling normalt främjas av att
företrädesvis spelar i sin moderförening och i lokal närhet till och med åldersgrupp U16.

2. Inga aktiva värvningar får ske i ungdomshockeyn genom att någon förening eller någon som
är involverad i ett lag, såväl ledare som spelarföräldrar eller dylik tar kontakt med spelare eller
föräldrar i andra föreningar med erbjudande om övergång. Här blir det viktigt att
föreningarnas ansvariga pratar samma språk men att dem framför allt kommunicerar och är
öppna. Och tänker på att diskutera individen/spelaren och föreningarnas möjlighet till
utbildningsmöjlighet
Vid eventuella övergångar inom ungdomshockeyn måste alltid en dialog föras mellan
föreningarnas ansvariga. Här blir det viktigt att föreningarna pratar samma språk och att man
kommunicerar och är öppna och tänker på individens /spelarens bästa . Det är även av stor vikt
att hänsyn tas till föreningarna och dess fortsatta verksamhet.

3. Efter U 16 är det naturligt att spelare med ambitioner söker sig till klubbar med sådan nivå.

4. Dialog mellan föreningarna är centralt och inga övergångar får ske utan personlig kontakt
mellan de två föreningarna. Innan en spelare får provspela för en ny förening ska detta alltid
förankras hos sportchef/ordförande i egna föreningen som signerar ett intyg på fastställd
blankett som skall inlämnas före provspelning. Förtydliga om att det är ett dokument som
båda föreningarna skriver under innehållande namn personnummer och föreningsnummer och
mellan vilka datum provspelningen kommer att ske. Och att det gäller upp till och med U16.

5. Övergångshandlingar får endast undertecknas av föreningens sportchef eller ungdomsansvarig
eller av ordförande och först efter att den föregåtts av personlig kontakt mellan de två
föreningarna. Detta gäller U9-U16.
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6. När antalet spelare för ett lag i viss ålder är otillräcklig skall det, inom ramen för gällande
regelverk eftersträvas komplettering med yngre spelare alternativt sökas samverkanslösningar
med närliggande föreningar.

7. Föreningarna ska ansvara för att denna överenskommelse tillkännages, levandehålls och
förklaras för ledare, tränare, föräldrar och spelare i samtliga föreningens lag samt ska verka för
lagens efterlevnad av densamma.

8. Smålands Ishockeyförbund ansvarar för att regelbundet anordna mötesplatser och forum för
dialog för föreningarnas sportchefer och ungdomsansvariga. Smålands Ishockeyförbund skall
sträva efter att göra det i mindre grupper ”mer lokalt” 2 utav 3 gånger.

9. Smålands Ishockeyförbund har till uppgift att regelbundet följa upp att överenskommelsen
efterlevs och levandehålls.

Denna avsiktsförklaring gäller för säsongen 2019/2020 med start 30/6 2019 och fram till 15/5 2020.
Dokumentet skall undertecknas varje säsong av varje förenings ordförande.
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