Tre Kronors Hockeyskola
Senaste ansökningsdag 1 augusti 2020
Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verksamhet för de yngsta barnen. Fokus är på att lära
sig åka skridskor för att sedan prova på spelet med puck och klubba. Vi ser att första steget in till ishockeyn ska
vara enkelt, barn ska kunna komma som dom är med skridskor, hjälm och ett halsskydd eller krage som skyddar
halsen. Full utrustning ska inte vara ett krav.
Tre Kronors Hockeyskola handlar om att ha kul och under lekfulla former ge barn möjligheten att lära känna
ishockeyn som förhoppningsvis föder ett intresse som varar hela livet! Vi vill att alla barn, flickor som pojkar 5 år
och äldre, ska känna sig välkomna i verksamheten.
För att ni som förening och era ledare ska ha en stadig grund att stå på, med rätt kunskap för att möta målgruppen
finns en 1-dagars utbildning lokalt i ert distrikt att ansöka till. Under utbildningen får ledarna allt ifrån praktiska
kunskaper att använda på isen till kunskap om vilken typ av ledarskap som ska ligga till grund för verksamheten.
Svenska Ishockeyförbundet har genom åren sett stora positiva effekter i de föreningar som har en specifik grupp
för flickor. De föreningar som erbjuder flickor egen istid har lättare att behålla dem i verksamheten när det senare
ska bildas lag. På Svenska ishockeyförbundets årsmötet 2019 klubbades sju löften igenom för vad svensk ishockey
långsiktigt ska verka för, ett av dessa är att alla föreningar med ungdomsverksamhet ska ha tjejlag som kan träna
och spela tillsammans.
Vi vill därför se att föreningen planerar för att ha en grupp för flickor och en grupp för pojkar.
Sen vet vi att Riksidrottsförbundet menar att mixade träningsgrupper kan göra idrotten mera jämställd. Forskning
visar att samträning kan bidra till jämställda sociala relationer och utmana den manliga normen, så att ha blandade
grupper har också sina fördelar. Vill du veta mer gå in på länken: rf.se.
Vår rekommendation är därför att föreningen hittar en kombination av ibland mixa gruppen och ibland dela upp
den utifrån kön.
Det här får föreningen:
• Obligatorisk 1-dag utbildningsdag i TKH för 4st ledare (två för flickgruppen och två för pojkgruppen).
• TKH 2, en utbildningsdagför föreningens alla ledare, (Hockeykonsulent bjuder in).
• Träningströjor i fyra färger
• Light-puckar
• Digital anmälningsfunktion på föreningens TSM-sida (se info bilaga).
https://trekronorshockeyskola.se/
• Ett kommunikationskit med fysiska och digitala verktyg.
https://klubbmaterial.swehockey.se/
Det här gör föreningen:
• Ansök för TKH i IdrottOnline senast 1 augusti.
• Planera er verksamhet: sprid information till målgruppen, rekrytera ledare, lägg upp information om er
hockeyskola i TSM, (se info bilaga).
• Skicka fyra ledare på utbildning, varav två för er flickgrupp och två för er pojkgrupp.
Efter genomförs utbildning, ska ledarna som deltagit vid tre tillfällen internutbilda övriga ledare och föräldrar. Det
kan ske på valfritt sätt, ex. föräldramöten, ledarträffar eller liknande.
• Delta på TKH 2, föreningens Hockeykonsulent bjuder in till ytterligare en ledarträff i syfte att utbyta erfarenheter
med övriga deltagande föreningar.
Har du frågor kontakta– Sofie Wallin:
Telefon: 08 449 0410
E-mail: sofie.wallin@swehockey.se
Tre Kronors Hockeyskola

