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Förbundsordföranden har ordet
Den stora förändringen inför nästa säsong är den att vi kommer att etablera ett nytt Satellitkontor inom
vårt distrikt. Detta kommer som en konsekvens av att vi nu fått klartecken samt finansiering från Svenska
Ishockeyförbundet att etablera två Hockeykontor inom Region Öst.
Uppdelningen är Stockholm/Gotland och Uppland/Södermanland. Där Hockeykontoret för
Uppland/Södermanland kommer att utgå från Uppsala men med ett kopplat Satellitkontor för
Södermanland. Detta kontor kommer att placeras på Scaniarinken i Södertälje.
Vi kommer därför initiera en rekryteringsprocess där vi söker en Distriktschef som vill vara med på vår
spännande, utmanande och roliga resa mot att nå våra högt uppsatta mål.
Tillsammans med denna person kommer vi att implementera och strukturera upp ett nytt Satellitkontor
för hockeydistriktet Södermanland.
Syftet med denna roll är bland annat att;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Arbeta aktivt med föreningsutveckling för både flick- och pojkhockey inom distriktet
Genomföra en kartläggning av nuläget i våra klubbars organisation, hur många spelare och
ledare och funktionärer är aktiva i föreningarna, anläggningar och deras status/skick, etc.
Hjälpa föreningar med att rekrytera och behålla spelare
Arbeta med olika kommunikationsuppgifter i form av att kontinuerligt informera om Sörmlands
Ishockeyförbund i social medier
Arbeta med strategi- och verksamhetsutveckling
Etablera relevanta mätetal och frågeställningar för att kunna utvärdera hockeydistriktet löpande
Hjälpa föreningarna att rekrytera fler föreningsdomare och ledare
Samarbeta med RF-SISU för att utbilda styrelser och föräldrar i Hemmaplansmodellen
Samverka med övriga Hockeykontor inom Region Öst samt med SIF och RF-SISU

Hoppas att detta kan bidra till skapa bra energi och motivation inför nästa säsong.

Martin Lyckström
Ordförande Södermanlands Ishockeyförbund
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Tävlingskommittén
a. 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”.
b. 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 planerar att genomföra ett möte med föreningarnas sportchef/ungdomsansvarig i Juni för att tydliggöra
och gemensamt planera genomförandet av verksamheten för 2021/2022. TK planerar att ha ett
informationsmöte gällande kommande säsong 21/22 med alla tränare/ledare i närheten av månadsskiftet
aug/sep. Södermanland kommer att delta som Pilot distrikt gällande smålagsspel U9-U12 samt 2
testomgångar i U13-U14 även 21/22 Informationsmöte angående detta planeras samt ytterligare ca 4
uppföljnings möten med Sportchef/Ungdomsansvarig under säsong angående smålagsspel för möjlighet
till feedback till SIF.
•

Poolspel för ungdom U12 utan tabellredovisning i form av smålagsspel som pilotdistrikt.
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. 2 omgångar i U13U14 kommer att genomföras som smålagsspel som pilotdistrikt. Då det visats intresse ser TK en
möjlighet för lag från andra distrikt att medverka i våra serier.

•

Seriespel för ungdom Flick
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 Flick och Pojk
separata bestämmelser för DM kommer att gälla. DM kan komma att avgöras genom att spelas i
Cupform och endast arrangeras i mån av intresse. U16 är en kvalificering till av SIF arrangerandes
Pojk-SM

Tävlingsbestämmelser 2021/2022 kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida och dessa reglerar
tävlingsverksamheten.
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För att deltaga i eller arrangera cuper skall sanktion sökas. TK kommer att bevilja detta i den mån det inte
påverkar distriktets egna verksamhet.
c. Planerad Övrig verksamhet
•

Pool-spel för U9, U10, U11 och U12 enligt regler från SIF som Pilotdistrikt för smålagspel
-verksamhetens utformning kommer att påverkas av antalet anmälda lag.

•

Tre Kronors Hockeyskola dag med matcher kommer att genomföras. 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.
d. Avgifter* för deltagande i Förbundets verksamhet
Årets avgifter är reducerade med 20 % på grund av klubbarnas pandemi påverkan

Serie

Spelform

Avgift

A-Pojk

Seriespel 3 x 20 Min

4 800

U-14

Seriespel 3 x 15 min

4 800

U13 (1:a laget)

Seriespel 2 x 20 min

4 800

U13 (2:a laget)

Om ytterligare ett lag – reducerad avgift med
50%

U11-U12 (1:a laget)
U11-U12 (2:a laget)
U11-U12 (3:e laget)

Poolspel, 4 lag/spelplats ingen
tabellredovisning
Om ytterligare lag anmäls – reducerad avgift

U11-U12 (4 lag eller fler)
U10 (1:a laget)
U10 (2:a laget)
U10 (3:e laget)

U9 (2:a laget)
U9 (3:e laget)

4 160
2 800
1 600
1 160

Poolspel, 4 lag/spelplats ingen
tabellredovisning
Om ytterligare lag anmäls – reducerad avgift

U10 (4 lag eller fler)
U9 (1:a laget)

2 400

4 160
2 800
1 600
1 160

Poolspel, 4 lag/spelplats ingen
tabellredovisning
Om ytterligare lag anmäls – reducerad avgift

U9 (4 lag eller fler)

4 160
2 800
1 600
1 160
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Flickor

Seriespel 2x20

1 600

Administration
Dispensansökan

Per spelare

500

Matchändring

Per ändring

500

*Samtliga avgifter avser per lag.
Separat inbjudan till DM. Kostnad för DM tillkommer.

TK säsong 21/22 kommer att bestå av:
Lars Andersson Ordförande
Inga-May Forslund
Niklas Vågestam
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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 2021-2022
Vecka

Datum

33
34
34
35

Lör eller sön
20210828
20021827-20210829
20210903-20210905

38-40
38-40
37
37

Vardagskväll
Heldag helg
20210918
20210919
November
20211218
20211218
Vår 2022

50
50

Aktivitet
Introduktionsträff nya distriktsdomare
DAIF träff 1
Regionsdomarkurs
Distriktsdomarkurs
Supervisorutbildning Distrikt
Båsfunktionärskurs
Ungdomsdomarkurs
Damdomarutbildning
Aspirantdomarkurs
DAIF Träff 2
Mittsäsongsträff Södermanland
DAIF Träff 3
DAIF Träff 4

Plats
TBD
TBD
TBD
TDB
TBD
Södermanland
Södermanland
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Distriktsdomare
Vi kommer att genomföra säsong 2021-2022 Distriktsdomarkurs under tre dagar,
3-5 september. Plats ej bestämd.
Mittsäsongsträff kommer att hållas 18 december. Plats ej bestämd.
Vi har för avsikt att bedriva Supervisorverksamhet på 40 matcher under säsongen 2021-2022.
Domaransvarig i förening (DAIF)
Varje förening ska ha en eller flera utsedd DAIF:are.
Lämpligen så bildar sedan denne/dessa en grupp DAIF, då arbetet med föreningens
ungdomsdomare troligen är allt för betungande att lasta på en ensam individ.
Du som DAIF ska agera som lagledare och coach åt föreningens ungdomsdomare samt ansvara
för ungdomsdomarnas utveckling.
Du som DAIF bör ha goda ledaregenskaper och gärna erfarenhet som domare av något slag.
Du kommer att ha tät kontakt med distriktets DAIF-ansvarig och även stöd av denne.
DAIF har stor betydelse för ungdomsdomarna och är en viktig del i domarorganisationen.
Rekryteringsuppdraget är av yttersta vikt för att säkerställa återväxten och att skapa
framtidens elitdomare. Fånga upp de som slutar i föreningen och försök få dem att intressera
sig för domar- och funktionärsdelen istället. På så sätt blir de kvar i föreningen och kan göra
en insats. Därför är det viktigt att du är delaktig i föreningens utveckling och ha nära kontakt
med såväl styrelse som ledare i olika lag i föreningen.
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DAIF arbetsuppgifter och kravprofil:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Matchtillsättning - rätt domare på rätt match. Inga lösningar i panik och inga tillsättningar ur
något ”rättvisehänseende”.
Supervisor/Coach - Varje domare bör få en ”granskning” minst två gånger per säsong. Med
”granskning” menas att en person utsedd av DAIF eller DAIF själv tittar på matchen domaren
dömer och sedan ger domaren feedback efter match
DAIF skall inför varje säsong se till att vara uppdaterad i regeländringar och
bedömningsdirektiv. Bakgrund som distrikts eller förbundsdomare är meriterande, dock inget
krav.
DAIF bör under säsong medverka på ungdomsdomarutbildning, båsfunktionärsutbildning,
ledar- & föräldramöten.
DAIF ska under säsong, i samråd med FK, 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.
Ansvara för att bra rutiner finns för hur domararvoden och kvitton skall hanteras.
Det absolut viktigaste, utöver det ovanstående, är att du som DAIF skall finnas till som en
vuxen och stötta våra ungdomsdomare. Du skall medverka till att det råder en god stämning
mellan spelare, ledare, domare och föräldrargrupper i föreningen.

Åldersgränser för ungdomsdomare: UD1 – ej yngre än födda 2009 9 UD2 – ej yngre än födda
2007 Aspirantdomare – födda 2006 – 1996
DAIF bör sträva efter att…
•
•

Använda lokala distrikt eller förbundsdomare som Supervisors.
Använda ovan nämnda domare i sin DAIF grupp.

Drömscenario: Varje förening bör kunna leverera UD2 till Distrikt enligt följande (snitt per
säsong)
• A-lag = 1 per lag
•
•
•
•
•

J20 = 1 per lag
J18 = 1 per lag
U16 = 1 per lag
50% av UD2 bör inte vara aktiva ishockeyspelare.
80% av Aspirantdomarna bör inte vara aktiva ishockeyspelare.

Senast den 25 augusti 2021 så ska respektive förening kunna för Funktionärskommittén
uppvisa sin tilltänkta organisation för DAIF samt sin verksamhetsplan för säsongen 2021-2022.
Organisationen ska sedan godkännas av Funktionärskommittén Vid en ej godkänd
organisation så förbehåller sig Funktionärskommittén rätten att tillsätta personer till aktuell
förenings DAIF organisation samt att aktuell förening i detta läge kan komma att faktureras de
kostnader som uppstår för en sådan aktion.
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Ungdomsdomarutbildning
Ungdomsdomarutbildning vänder sig till de domare som kommer att döma upp till och med
U14 på helplan, samt olika former av ”smålagshockey” enligt Hemmaplansmodellen.
Domare som går den här kursen äger rätt att döma helplan till och med U14 samt enligt
Hemmaplansmodellen.
Kursen ska vara 8 timmar under en helgdag och inkludera ett 50 min ispass.
Varje förening bokar tid för genomförande av Ungdomsdomarutbildning med Daniel Vikström
via mail, daniel.vikstrom@sodermanlandhockey.se
Föreningarna ansvarar för framställning av kursmaterial, kurslokal, mat till deltagarna mm.
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 sänks den här säsongen till 9000 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 2009 kommer att tillåtas medverka vid en Ungdomsdomarutbildning
under säsongen 2020-2021.
Ungdomsdomarutbildning Flickor
Ungdomsdomarutbildning Flickor vänder sig till de tjejer som kommer att döma upp till och
med U14 på helplan, samt olika former av ”smålagshockey” enligt Hemmaplansmodellen.
Domare som går den här kursen äger rätt att döma helplan till och med U14 samt enligt
Hemmaplansmodellen.
Kursen kommer att hållas lördagen den 18 september, plats ej bestämd. Separat inbjudan
kommer att skickas ut i början av augusti.
Kostanden per deltagare (TBD) kommer att i efterhand faktureras varje förening.
Aspirantdomarutbildning
Kursens målsättning är att ytterligare höja kompetensen och statusen hos föreningens
Ungdomsdomare.
Kursen vänder sig till föreningens mest lovande ungdomsdomare som har en uttalad vilja och
ett brinnande intresse av att döma ishockey
Dessutom så är den det sista steget innan domaren ska ta klivet upp till att bli
Distriktsdomare.
Aspirantdomarutbildningen är ett krav för de som vill/ska döma U15 och U-14 matcher.
De killar och tjejer som är riktigt duktiga kommer också att kunna få chansen under säsongen
på högre uppdrag.
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Övre åldersgräns för Aspiratdomare är under säsongen födda 1995, yngre 2006.
Till säsongen 2021-2021 så kommer FK att kunna bevilja ett fåtal äldre än födda 1995 att
medverka på Aspiratdomarkursen. Dock så får antalet ej överstiga 20% av föreningens totala
antal Aspiratdomare.
Kursen kommer att hållas söndagen den 19 september, plats ej bestämd. Separat inbjudan
kommer att skickas ut i början av augusti.
Kostanden per deltagare (850 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 det vara godkänt av FK
innan utbildningen sker.

Båsfunktionärskurs
Varje förening bokar tid för genomförande Båsfunktionärsutbildning med Daniel Vikström via
mail, daniel.vikstrom@sodermanlandhockey.se
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. (9 000 sek för de föreningarna med Ungdomsishockey, 6 000
sek för övriga)
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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. Funktionärskommittén 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.
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Utbildningskommittén
Genomföra kurser enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege för deltagare från distriktets
samtliga föreningar. Vidareutbilda och vidmakthålla kompetensen för distriktsinstruktörer.
Ledarutbildning för säsongen 2021/2022
I distriktets regi kommer sju olika utbildningar att genomföras.
•
Grundkurs (2 stycken)
•
Barn och Ungdom 1 (2 stycken)
•
Barn och Ungdom 2 (2 stycken)
•
Junior och Senior 1
•
Träningslära 1
•
Målvaktstränare 1 (vid behov)
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 2021/2022 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 lär grupper, 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 2021/2022 på den inslagna vägen med en
distriktslagskommitté som har det övergripande ansvaret för TV‐pucken samt vår
utvecklingsverksamhet. Det innebär att all distriktslagsverksamhet är samlad i en gemensam
organisation. Oavsett om det gäller pojkar eller flickor.
Distriktlagskommittén består av Patrik Svensson, Lars Andersson och Anne Johansson.
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.
TV‐pucken
Målsättningen för säsongen 2021/2022 är att Södermanland återigen ska nå en placering i
stundande kvalificerings spel som ger kvalifikation till årets slutspel.
Ekonomi
Den övergripande budget som förbundet avsatt för distriktslagskommittén innebär goda
förutsättningar att bedriva en kvalitativt god verksamhet till gagn för våra sörmländska
hockeyspelare. Då ekonomin inte är obegränsad kommer förbundet emellertid behöva ta ut
spelaravgifter för att täcka merkostnader som inte ryms inom budgeten.
Blicken riktad mot framtiden
Södermanlands distriktslagskommitté ser med tillförsikt framemot den kommande säsongen. När
vi försöker sammanfatta intrycken av den tidigt avbrutna hockeysäsongen står vi oss alla slätt när
vi drabbas av en pandemi som covid-19. Vi ställer oss alla samma fråga, kommer TV-pucken att
genomföras eller inte. Det får bara tiden avgöra.
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.
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Budgetunderlag 2021/2022
Bygger vidare på samma grund som föregående år. Dvs separat budget per verksamhetsområde
som följs upp separat av styrelsen.
Förändringar inför säsongen 21/22;
•
•
•
•
•
•

Serieavgifterna rabatteras med 20%
Ledarutbildningarna rabatteras med 10%
Avgiften för Ungdomsdomarutbildningen sänks den här säsongen till 9000 sek, och i det
ingår även en Båsfunktionärsutbildning
Satellit(hockey)kontor skapas. Bidrag 500 kkr från SIF. Lönekostnad för en heltidsresurs
ingår.
Budgeterar ett underskott på 232 kkr. Förbundet har medel i kassan som räcker ett tag
Coronafonden finns kvar för att hjälpa föreningarna vid oförutsedda händelser och
följdeffekter till Corona.

Budget 2021/2022
Kansli
TV-puck Killar
TV-puck Tjejer
Utbildning
Domare
Tävling
Summa

Ansvar Intäkter Utgifter
Tony
703 000 883 484
Lars-A
140 000 269 000
Ann
121 000 264 000
Patrik
256 500 173 000
Robban 202 500 266 951
Lars-A
352 000 150 325
1 775 000 2 006 760

15

Resultat
-180 484
-129 000
-143 000
83 500
-64 451
201 675
-231 760

