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VÄSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE. 
 
 

  Onsdag den 13 juni 2018 kl. 18.00 
   Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 Skövde 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd. 
3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av sekreterare för årsmötet. 
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 
7. Val av två rösträknare. 
8. Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

a/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 170501–180430 
b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 170501–180430 
c/ Revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för den tid revisionen omfattar. 
11. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust. 
12. Av distriktsstyrelsen väckta förslag 
13. Val av distriktsordförande tillika styrelsens ordförande för tiden till och med 

nästkommande ordinarie årsmöte. Avgående Jonas Sandberg 
14. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år. 

Avgående; Susanne Andersson, Marie Kleifert, Stefan Rubach och                
Birgitta Thilander.     

15. Val av 2 revisorer jämte suppleant för tiden till och med nästa årsmöte. 
  Avgående; Jan Andersson, Tobias Forslund ordinarie  
  samt Kjell Nordström, suppleant 

16. Beslut om val av ombud till Västra Götalands idrottsförbunds årsstämma. 
17. Val av ordförande jämte två ledamöter samt suppleanter att utgöra valberedning till 

och med nästkommande ordinarie årsmöte. 
  Avgående Anders Collberg, Kjell Josefsson och Bo Tallbo  
  Avgående suppleanter Oskar Andersson, John Kleifert och  
  Sari Leinonen 

18. a/ Årsavgifter 
b/ Anmälningsavgifter 
c/ Övriga avgifter 

19. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 
20. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag avseende inkomna motioner. 
21. Distriktsmötets avslutning. 
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RÖSTLÄNGD 
 
Förteckning över föreningar tillhörande Västergötlands ishockeyförbund och anslutna till Svenska 
ishockeyförbundet tom 2018-04-30. 
 
Enligt Västergötlands Ishockeyförbund stadgar, äger röstberättigat förening en grundröst samt 
tilläggsröster i förhållande till antal licensierade spelare inom distriktet. 
 
Förening kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala. 
 
Föreningens röstetal får dock icke överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda 
röstetalet. 
 
Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening med till högst 1/5 av det sammanlagda 
röstetalet. 
  

Antal licenser Antal tilläggsröster 

0 – 49 0 

50 – 99 1 

100 – 149 2 

150 – 199 3 

200 – 249 4 

250 – 299 5 

300 – 349 6 

350 – 399 7 

400 -  8 

 
 

Förening Antal röster Förening Antal röster 

Borås HC 8 – 358 licensierade Skövde HC 1 – 19 licensierade  

Fotskäls HC 5 – 203 Skövde IK 7 – 317 

Fritsla Hockeyklubb 2 – 53 Sörhaga/Alingsås HC 4 – 183 

Grästorps IK 5 – 200 Tibro IK 5 – 234 

HC Lidköping 5 – 276 Tidaholms HF 4 -  142 

IFK Falköping 4 – 188 Trollhättans HC 6 – 284 

LN70HC 3 – 114 Töreboda HF 4 – 165 

Mariestads Bois 7 – 322 Ulricehamns IF 5 – 208 

Nittorps IK 3 – 118 Vårgårda HC 2 – 92 

Skara IK 4 -  187 Vänersborgs HC 6 – 296 

 
 

 
90 röster från 20 föreningar 
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Representation 

 

Årsmöte 

 
Onsdag den 14 juni 2017 höll Västergötlands ishockeyförbund ordinarie årsmöte på Scandic Hotel 
Billingen, Skövde 
 
17 föreningar var representerade. 
 
Årsmötet valde Jonas Sandberg som ordförande. 
 
Avgående ledamöter: Peter Boström, Johan Fällström, Joakim Karlsson, Jan-Olof Karlsson och 
Mikael Lennartsson-Kellett 
 
Nyval av Johan Henriksson på 2år. 
 
Omval av Peter Boström, Johan Fällström, Joakim Karlsson och Mikael Lennartsson-Kellett på 2år. 
 
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
 
 
Representation 
 
Svenska Ishockeyförbundets årsmöte   Jonas Sandberg 
     Johan Fällström 
 
Svenska Ishockeyförbundets ordförandemöten  Jonas Sandberg 
     Marie Kleifert 
 
Svenska Ishockeyförbundets Breddkommitté  Stefan Rubach 
    
Svenska Ishockeyförbundets Disciplinforum  Peter Boström 
 
Svenska Ishockeyförbundets Instruktörutbildning domare Johan Wedin  
     Robin Larsson  
      
Svenska Ishockeyförbundets Supervisorutbildning   Robert Fransson 
     Robin Larsson 
     Niklas Eriksson 
 
Svenska Ishockeyförbundets SDF-Utveckling  Anders Strålman 
 
Svenska Ishockeyförbundets projekt flick-behålla 10-14 år Nichlas Ahlm 
     Cecilia Frank 
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Region Syds ordförandegrupp   Jonas Sandberg 
 
Region Syds kommittéverksamhet   Nichlas Ahlm, dam, 
     Peter Boström, funktionär 
     Peter Boström, disciplin 
     Johan Fällström, tävling 
     Johan Henriksson, spelar utb. 
     Joakim Karlsson, tävling 
     Robin Larsson, funktionär 

Stefan Rubach, ledarutbildning 
     Anders Strålman, tävling 
 
Region Syd konferenser    Nichlas Ahlm 
     Susanne Andersson 

Peter Boström 
     Johan Fällström 
     Johan Henriksson 
     Joakim Karlsson 

Robin Larsson 
Stefan Rubach 

     Jonas Sandberg 
      
      
Västergötlands idrottsförbunds årsstämma  Marie Kleifert 
     Stefan Rubach 
 
SISU idrottsutbildarnas årsstämma   Marie Kleifert 
     Stefan Rubach 
 
 
 

 
(foto Team 02) 
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Balansräkning   
Tillgångar 

 
2017-04-30 2018-04-30 

 

     Kassa och bank 
 

2145771 1942715 
 Kundfordringar 

 
4000 64800 

 Upplupna intäkter 
 

6764 24193 
 Omsättningstillgångar 

 
2156535 2031708 

 

     Inventarier 
 

1 1 
 Anläggningstillgångar 

 
1 1 

 

     Summa tillgångar   2156536 2031709 
 

     

     Skulder och eget kapital 
    Upplupna kostnader 
 

69099 9231 
 Upplupna löner soc.avgifter, personal och-löneskatt 48106 45751 
 Upplupen semesterlön 

 
30000 30000 

 Skatteskuld 
 

9570 9570 
 Leverantörsskulder 

 
134413 149269 

 Utbildningsplan ledare, skuld 
 

56 000 128000 
 Kortfristiga skulder 

 
347188 371821 

 

     Anslag SIF 
 

8350 0 
 VM-medel SIF 

 
343617 210000 

 Interimskulder 
 

20000 0 
 Långfristiga skulder 

 
371967 210000 

 

     Totalt skulder 
 

719155 581821 
 

     Investeringsreserv 
 

290000 290000 
 Reserverade medel, jubileum 

 
150000 150000 

 Projekt förening  
 

140000 140000 
 Kommitté och styrelsekonferens 

 
150000 150000 

 Oskattade reserver 
 

730000 730000 

 

     Eget kapital 
 

225000 225000 
 Balanserade vinstmedel 

 
461561 482381 

 Redovisat resultat 
 

20820 12507 
 Eget kapital 

 
707381 719888 

 

     Summa skulder och eget kapital 
 

2 156 536 2031709 
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Resultaträkning 

 

Intäkter 2016-05-01-2017-04-30   2017-05-01-2018-04-30 

Avgifter 2041991 
 

1204742 

Anslag och bidrag 472849 
 

593314 

Övriga intäkter 210950 
 

524823 

Ränteintäkter 528 
 

529 

Totalt 2726318   2323408 

    

    Kostnader 2016-05-01-2017-04-30   2017-05-01-2018-04-30 

Avgifter 1481924 
 

894533 

Lokalkostnader 36028 
 

27059 

Material-och verksamhetskostnader 369390 
 

415907 

Personalkostnader 818091 
 

973347 

Räntekostnader 65 
 

55 

Totalt 2705498   2310901 

    Resultat 20820 
 

12507 
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Revisionsberättelse 
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Damkommittén 
 
Under verksamhetsåret har kommittén arbetat med hur de kommande formerna för Damkommitténs 
arbete ska se ut i och med distriktlagsverksamheten för både pojkar och flickor nu är samlande 
under en gemensam kommitté.  
 
Under detta år har kommittén haft två möten med fokus på kommitténs kommande uppdrag med att 
lyfta tjejhockeyn ännu mer i Västergötland genom att fortsätta utveckla projektet ”Mer tjejhockey i 
Västergötland” MTV, till en mer permanent verksamhet tillsammans med alla våra föreningar.  
Tanken är att Damkommittén fortsätter den nuvarande projektgruppens arbete och att det blir en 
ordinarie verksamhet inom förbundet. 
Projektgruppen har bestått av representanter från ishockeyföreningarna i Västergötland, 
Västergötlands Ishockeyförbund, Västergötlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och SIFs 
hockeykonsulent.  
 
Målet är att starta upp en tjejhockeyliga i Västergötland. 
 
Damkommittén var representerad av Nichlas Ahlm på Damishockeysymposiet  
i Stockholm den 6-7 april. 
Nichlas Ahlm är Västergötlands representant i Region Syds Damkommitté. 
 
Stort tack till alla ledare för ert stora engagemang för tjejhockeyverksamheten i Västergötland och 
jag önskar er lycka till ert kommande arbete. 
 
 
Susanne Andersson  
Ordförande Damkommittén 
 
 
Damkommittén 2017-2018  
 
Susanne Andersson, ordförande 
Carin Ljung  
Anna Åhlin  
Mats Andersson  
Nichlas Ahlm 
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Utbildningskommittén 
 

Kommittén har under året bedrivit utbildning för ledare för att ge dem bästa förutsättningar för att bli 

bättre inom sina roller.  

 

Verksamhetsåret har också präglats av det förändringsarbete som pågår inom 

förbundsverksamheten totalt. 

 

För ledare har de erbjudits 7 kurser under säsongen där vi har utbildat 137 ledare. Vi har haft 

många deltagare på de kurser som genomförts vilket gagnar den sportsliga utvecklingen hos våra 

föreningar. 

  

Kommittén har sänkt avgifterna på Grundkurs, BU1, Träningslära 1 och Fortbildning under 

säsongen. Tyvärr har det blivit en ökad kostnad för Målvakt 1 beroende på att kursen är nu två 

dagar mot tidigare bara en dag. 

 

Gnistan 

För andra året i rad har distrikten UBK i Västergötland, Göteborg och Bohuslän/Dal tillsammans 

med Frölunda HC genomfört junioraktiviteten ”Gnistan”.  

Västergötland genomförde en inträning 29 december i Ulricehamn med 17 spelare under ledning av 

instruktörerna Oskar Larsson och Robin Ivehag. Dessa två instruktörer coachade också laget i 

matcherna mot Göteborg den 5 januari i Frölundaborg.  

 

Västgötalaget i U15 DM 

UBK har ansvarat för ett samlingslag från Västergötland i U15 DM. Spelare från HC Lidköping, 
Sörhaga-Alingsås HK, Tibro IK samt Töreboda HF deltog i laget. 

UBK genomförde en träningsdag den 3 januari i Töreboda för att sedan spela ett gruppspel i 

Töreboda den 6 januari. Ett uppskattat arrangemang av alla involverade.  

 

Projekt ”Lokala Hockeygymnasium” 

Under våren har UBK tillsammans med distriktets Hockeykonsulent Martin Dahlin tagit initiativ till att 
samla distriktets föreningar som har ”Lokalt Hockey-gymnasium” i sin verksamhet under 
frågeställningen ”Vad kan förbundet hjälpa till med”? 

På frågan ”Vad kan Västergötlands Ishockeyförbund göra”? framkom nedanstående önskemål: 

 Presentera vår Hockeygymnasium på hemsidan med kontaktpersoner. 

 Vara sammankallande till möten.  

 Organisera studiebesök, arrangera fortbildning/föreläsare mm 

En andra träff är inplanerad i slutet av maj för att fortsätta samtalen kring våra lokala 
hockeygymnasium och vilka samverkansformer som kan vara möjliga. 
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Utbildningskommitté har haft möte ungefär en gång i månaden för att behandla verksamheten. 
Kommittén har varit aktiv i de frågor som rört verksamhet inom Region Syd och Svenska 
Ishockeyförbundet.  
 
För Region Syds räkning har ordförande varit invald i SIF:s Breddkommitté och har där varit aktiv för 
att bevaka de frågor som rör regionens utveckling inom de idrottsliga området.  
 

Kommittén ser fram mot ett nytt och givande verksamhetsår säsongen 2018/2019. 

 

 

Stefan Rubach 

Ordförande Utbildningskommittén 

 

 

Utbildningskommittén 2017-2018 

 

Stefan Rubach, ordförande 

Anna Åhlin 

Roger Alfredsson 

Rune Bäckman  

Martin Dahlin, (adjungerad, SIF hockeykonsulent) 

 

 

 

 
(foto Tjejhockeydagen 18 mars Falköping) 
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Kurser 

 

Grundkurs  

 Genomförande, dag 1 Falköping 16/9 samt dag 2 Falköping 7/10. 

 Antal deltagare 53 

 Instruktörer, Thomas Silvennoinen och Jan-Olof Karlsson 

 

Materialförvaltarkurs 

 Genomförande i Falköping, 16/9 

 Antal deltagare 8 

 Instruktörer, Niklas Jengard, Johan Andersson  

 

Målvakt 1 

 Genomförande i Falköping, 24-24/3 

 Inställd, för få anmälningar 

 Instruktör, Lars Lagström. 

 

Slipkurs 

 Genomförande i Vänersborg, 14/10 

 Antal deltagare 14 

 Instruktörer, Niklas Jengard och Johan Andersson  

 

 

Barn och ungdomstränare 1 

 Genomförande i Ulricehamn, 29/9-1/10 

 Antal deltagare 27  

 Instruktörer, Ulf Meijer, Rune Bäckman, Jan-Olof Karlsson och Lars Lagström 

 

 Träningslära 1 

 Genomförande på Borås, 14-15/4 

 Antal deltagare 15 

 Instruktörer, Dan Mörk och Erik Svenningsson 

 

Fortbildningskurs, ”Hockeyatletism”  

 Genomförande i Skövde, 13/1 

 Antal deltagare 20 

 Instruktörer, Kristian Skarphagen 
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Tävlingskommittén 
 

 Har haft sju protokollförda sammanträden samt regelbundna telefon- och mail-kontakter. 

 Har haft en upptacksträff för U11/U10 och en utvärderingsträff för ungdomsserier i 
Västergötland. 

 Har varit representerad vid Svenska Ishockeyförbundet genomgång av 
Tävlingsbestämmelser för säsongen 2017-2018 

 Har varit representerad vid seriesammanträden med Division 1och Division 2-föreningarna  

 Har varit representerad i Region Syds Tävlingskommitté. 

 Har varit representerad i Region Syds sportkonferens 1 och 2 
 
 
Följande serier har administrerats under verksamhetsåret 
 

 DamEttan Södra 

 DamEttan Vår Södra 

 DamTvåan Södra 

 Hockey Trean Södra B 

 Fortsättnings Trean Södra B forts. 

 Sammandrag för veteran/rekreations ishockey 

 A-Ungdom, Div.1 och Div.2 

 B-Ungdom, Div.1 och Div. 2, med tre slutspelsserier i Div.2  

 U12, två serier 

 U10 och U11 

 DM för U16, U15 och U14 
 
 
För tredje säsong anordnade förbundet ett konvent/uppstartsmöte, i år första helgen i september på 
Scandic i Skövde. Denna träff innehöll gemensamma föreläsningar.   
Eftermiddagen var vikt åt specifika ämnen där vi i Tävlingskommittén gick igenom bl.a. serie- och 
tävlingsbestämmelser. Deltagandet blir bättre och bättre, men det kan bli ännu bättre.  
Det är på detta möte ni får mycket av den information som behövs inför säsongen. 
 
Det nu var fjärde året i rad vi bjöd in till en utvärderingsträff så får man nu se det som en 
återkommande punkt. Precis som åren innan blev det en fantastiskt bra uppslutning, vilket 
naturligtvis är positivt. Även i år blev det flera bra diskussioner där vi har lyssnat och tagit fram 
förslag på serieupplägg utifrån dessa diskussioner till kommande säsong.  
 
En sak som diskuterades mycket i år var den ökning av dispenser som blev.  
Tillsammans bestämdes att föreningarna skall tänka ännu mer på hur många lag som anmäls och 
att lyfta spelare underifrån. Dessutom kom man vi gemensamt fram till att TK skall bli tuffare med 
godkännanden av de ansökningar som kommer in. 
 
Det pratades också en del om snedstreckslag på denna kväll.  
Skara IK och Grästorp IK pratade om sitt sammarbete i A1.  
Föreningarna tackar Tävlingskommittén som var initiativtagare till första mötet.  
Snedstreckslag är något som vi inom Tävlingskommittén tror på och är en bra lösning när man i sin 
egen förening har svårt att få ihop ett ålderslag. Vi hjälper gärna till i dessa diskussioner. 
 
För andra året i rad hade vi ett utbyte med GBG i J18 Div2. Om vi har uppfattat det rätt har det varit 
både positivt och negativt I år.  
Inför säsongen 18/19 hoppas vi inom TK att vi kan bedriva en egen J18 Div2.  
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I år arrangerade vi DM U15 för första gången på ett antal år. I samband med detta skapade vi ett 
VIF-lag dit spelare fick anmäla sig från de föreningar som inte hade eget lag i U15 DM.  
Detta blev ett mycket lyckat försök som vi säkert kommer fortsätta med. 
 
Årets säsong har genomförts på ett bra sätt och glädjande nog spelades alla matcher i år, men 
även i år blev det väldigt många matchflyttar. 
En trolig anledning till detta är att flera klubbar anmäler för många lag i förhållande till disponerande 
av spelare och istider. Som alla vet skapar detta extra arbete/ny planering för serieadministratör, 
domartillsättare och gästande lag. 
 
Vi skall vara stolta över att vi som första distrikt i hockeysverige, tillsammans med våra föreningar, 
vågade ta beslutet att spela på tvären i C2 (U11). Ett beslut som tagits emot positivt av Svenska 
Ishockeyförbundet och övriga distrikt hockeysverige. 
 
Vi ser och att det blir fler lag i pool/seriespel och skall glädjas åt den ökning av ungdomsspelare vi 
har i distriktet. I media och i hockeysverige pratas det om att många spelare som har stora roller i 
elitföreningar kommer från Västergötland trots att vi inte har någon elitförening i distriktet. 
2st spelare som det pratas om lite extra är Lina Ljungblom Skövde HC och Skövde IK och  
Rasmus Dahlin Frölunda HC. Lina blev uttagen att representera Flicklandslaget U18 i Junior-VM i 
Ryssland som tog hem silvermedaljen och Rasmus Dahlin som blev uttagen att representera 
Sverige i OS i Sydkorea. 
 
Det skall vi tacka för det arbete som görs i våra föreningar. 
 
Att Skövde IK, Mariestad Bois och Grästorps IK J20 är klarade sig kvar för spel i J20 Elit är 
glädjande för vår juniorverksamhet i distriktet. 
 
Anders Strålman adjungerad utgör en viktig del i Tävlingskommitténs verksamhet. 
 
Serietabeller och resultat i DM-serierna redovisas separat. 
Samarbetet inom kommittén, med övriga kommittéer, övriga distriktsförbund och föreningarna samt 
med Svenska Ishockeyförbundet har varit mycket bra. 
 
 

Johan Fällström 

Ordförande Tävlingskommittén 

 
 
Tävlingskommittén 2017-2018  
Johan Fällström, ordförande 
Kent Jonsson 
Joakim Karlsson 
Anders Strålman, adjungerande 
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Marknadskommittén 
 
Under säsongen har vi använt oss av träningsmatchtröjor som sponsormöjlighet och tack vare god 
hjälp från engagerade personer i distriktet så har det gått mycket bra. 
 
Nytt avtal med CCM är tecknat som ger oss en möjlighet att hålla våra kostnader för distriktslagen 
så låga som möjligt. 
 
Arbetet med att få fram långsiktiga avtal kring sponsring pågår och vår målsättning är att vi skall 

kunna teckna ett eller flera under kommande säsong. 
 
Mikael Lennartsson-Kellett 
Ordförande marknadskommittén 
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Funktionärskommittén 
 

Startade domarsäsongen med en distriktsdomarkurs i Skövde med 35st distriktsdomare och 6st 

killar som gick distriktskurs Light. Vi genomförde en extra Light kurs i Falköping 11/11 med 12 killar.       

Vi har genomfört föreningsdomarkurser och båsfunktionärskurser där flera av de nya som gick 

distriktskursen var med ute i föreningarna och hjälpte till med utbildningarna, ett bra sätt att lära sig 

regler och träffa på många av de killarna som de ska döma ihop med under säsongen. Tyvärr är det 

många av killarna som går föreningsdomarkurser som inte dömer några matcher, lite på grund av 

att det ställs för höga krav från ledare och föräldrar. Vi måste få göra misstag som domare för att 

utvecklas. Nivån på föreningsdomarna är god, de gör ett bra jobb i föreningarna.  

 

Vi hade en DAIF träff i Falköping där det var 15 föreningar närvarande, Daifarna har en 

nyckelfunktion i föreningen och de har inte riktigt fått den uppskattning som behövs för att kunna 

rekrytera nya domare. 

  

Funktionärskommittén har haft flera telefonmöten med Svenska ishockeyförbundet där Stina 

Nilsson jobbar på att få bättre utbildningar och hur vi ska rekrytera nya domare inom svensk 

ishockey. Roligt att hon var med på ordförande konferensen i januari som Västergötland hade med 

lite grupparbeten om domarskapet. Hon hade räknat lite på hur mycket matcher vi hade i distriktet 

och då fattades det 9 domare, om domarna dömer minst 2 matcher i veckan. 

 

Coachningen av domare har vi kört på DM, förbundet har stått för domarkostnaderna detta för att 

höja nivån på domarna på DM. Distriktsdomarna och Light domarna som dömt från U14-15-16 har 

fått testa på som huvuddomare och fått coachning varje match. 

 

Vi fick en förfrågan från Västergötlands Fotbollsförbund domarkommitté om en träff för att hjälpa 

varandra med olika frågor om rekrytering och andra sätt för att skapa bättre förutsättningar för oss 

domare, även Innebandyn och Handbollen hängde på. Vi har haft 3 träffar och som det ser ut i de 

olika sporterna så har vi samma problem. Vi kommer att fortsätta att träffas och hjälpa varandra och 

byta erfarenheter och tips. 

 

Vårt distrikt har flera domare som har gjort bra ifrån sig. Johan Wedin fick döma TV-Pucks finalen 

och dömde även SM-finalen för U16, där var Elias Hartman och Filip Johansson med. Vi hade även 

2 Huvuddomare med på Aprilcupen, Patrik Hallner och Gustav Svensson, linjemännen var Oskar 

Haglund och Oliver EK som också gjorde bra ifrån sig. 

  

Peter Boström 
Ordförande, Funktionärskommittén 
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Disciplinkommittén 
 
 
     -    har handlagt ärenden tillhörande Västergötlands distriktsserier.  

- har haft regelbundna telefonsammanträden. 
- har varit representerad i Region Syds Disciplinnämnd. 
- har varit representerad i Region Syds sportkonferens 1 och 2. 
- har varit representerad vid Svenska Ishockeyförbundets årliga utbildning för 

Disciplinnämnder. 

 
Statistik över behandlade ärenden redovisas separat. 
 
 
Distriktets målsättning att inte få anmälningar mot tränare och ledare har inte uppfyllts då två ledare 
varit föremål för Disciplinnämndens bedömning efter att ha verbalt angripit funktionärerna. Vidare 
kan vi konstatera att totala antalet ärenden har stigit från 14 ärenden till 18 ärenden. Noterbart är att 
nio (9) ärenden rört sig om olämpligt uppförande. Av dessa har 5 ärenden varit olämpligt 
uppförande riktat mot funktionär.  
 
Föreningarna har denna säsong tyvärr misslyckats med att få bort händelser där spelare eller 
ledare attackerar domarna verbalt eller fysiskt. Denna typ av händelser är givetvis helt oacceptabelt 
och skall beivras på ett kraftfullt sätt. 
 
Samarbetet inom Disciplinnämnden, övriga kommittéer, övriga distriktsförbund och föreningarna 
samt med Svenska Ishockeyförbundet har varit mycket bra. 
 
Disciplinkommittén har bestått av 
Per-Håkan Lindahl   
Peter Boström   
Robert Fransson   
 
 
Per-Håkan Lindahl 
Ordförande, Disciplinkommittén 
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Statistik över Disciplinkommitténs bestraffningar säsongen 2017-2018 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-ungdom B-ungdom C-ungdom U10/11 Trän.match J18

Olämpligt uppförande mot funktionär LEDARE 1 1 2

Olämpligt uppförande mot funktionär 2 1 3

Olämpligt uppförande 4 4

Checking to the head or neck 2 2

Checking from behind 1 1

Kicking 1 1 1 3

Kneeing 1 1

Slashing 2 2

Totalt 8 8 1 1 18

Trollhättans HC 1 1 2

Borås HC 1 1 2

Vänersborgs HC 2 2

Grästorps IK 1 1

Skövde IK 0

Nittorps IK 1 1

Skara IK 0

Ulricehamns IF 3 1 4

HC Lidköping 2 2

Tibro IK 0

Sörhaga/Alingsås Hockey 0

IFK Falköping 0

Fotskäls HC 0

LN 70 HC 0

Tidaholms HF 1 2 3

Töreboda HF 0

Vårgårda HC 0

Mariestad Bois 1 1

Totalt 18
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Samverkan SISU idrottsutbildarna – VIF 
 

 
Västergötlands Ishockeyförbund utbildar och utvecklar ledare och 

aktiva i samverkan med SISU Idrottsutbildarna 

 
 

 
 

 
Alla föreningar och förbund som arbetar med folkbildning genom SISU Idrottsutbildningarna har 
möjlighet att använda det utbud av verktyg och metoder som finns,  
 

 Lärgrupp/Studiecirkel  

 Föreläsare/fackman  

 Studiebesök  

 Process & Framtidsdag/helg  

 Kulturarrangemang  
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Distriktslag Team 02 
 
Sista året för Team 02, vi startade med Fystestdagen i Falköping traditions enligt. Till samlingen 
bjöds distriktets samtliga aktiva in till tester för att stämma av sin fysiska status. Totalt kom drygt 75 
ungdomar. Med effektivt upplägg kördes alla tester av på ca 2 timmar. Mycket uppskattat och kul för 
de aktiva att mäta sig mot jämnåriga samt att distriktet samlar på sig värdefull statistik.  
 
Skara lägrets Distriktslags samling i början av augusti samlades 35 stycken aktiva för 4-dagars 
riktigt tufft uttagnings läger. Här fylldes dagarna med aktiviteter från morgon till sena kvällen, dels för 
att sätta vår spelidé och lära känna varandra ordentligt inför kommande turneringar. Mycket 
uppskattad och roligt läger på alla sätt och vis. Ett tufft läger som efter personliga samtal i slutet på 
helgen satte vår 20+3 trupp. En spelare blev också uttagen till årets SIF lag.  
 
TV pucken startar med ett gruppspel i Nybro, fantastisk stämning på hela sällskapet som äntrar 
Liljas arena och möter Blekinge i första matchen. Får inte riktigt igång spelet och killarna är såklart 
nervösa. Vi leder med 1–0 efter första perioden men tappar 2 mål i inledning av andra. Efter en 
riktning urladdning lyckas vi till slut vinna matchen med 3–2. Nu var den riktigt tuffa som alla 
matcher i inledningen av en turnering vunnen och nu fanns det inget som kunde stoppa oss. Vinner 
följande matcher mot Gotland, SIF och Bohuslän Dal och i sista matchen ställs vi mot ett även här 
ett obesegrat Småland om gruppspelsfinalen. Småland med ett stort självförtroende tog ledningen 
direkt i inledningen av första perioden. Inte bara ett utan två mål efter endast 2.03 på klockan, en 
riktig kalldusch. Killarna ville dock mer och reser sig på ett fantastiskt sätt och efter ytterligare 
knappa 10 minuter så har vi tagit ledningen med 4–2. Vilken prestation killarna gör. Småland gör 
ytterligare ett mål och efter första perioden leder vi med 4–3. Sista perioden lyser det av 
självförtroende hos killarna och vi gör ytterligare ett mål och tills sist står vi som slutsegrare och 
obesegrade i gruppspelet. Vilka minnen för alla som var på plats.  
 
Slutspel i Kållered, vi har Örebro, Ångermanland och Skåne i gruppen och på denna nivå är inga 
lag dåliga på något sätt. Vi får en tuff inledning och ligger under efter första perioden, bra spel dock. 
Vi kvitterar tidigt i 2: a perioden och det är match igen och vi har stundtals lysande spel. Tyvärr så 
drar vi på oss en utvisning i mitten av perioden där Ångermanland är för starka för oss och vi tappar 
ett mål och orkar inte resa oss efter detta. Förlust med 2–1. Andra matchen går mot Örebro och vi 
vinner efter en bra match med 4-1. Härligt, nu är det en avgörande match mot Skåne och det ligger i 
våra egna händer. Vi startar riktigt bra och tar ledningen en bit i första perioden, strax efter har vi ett 
stolpskott som olyckligtvis viker av åt fel håll. Efter detta tar Skåne över mer och mer av matchen 
och vi hänger inte riktigt med och drar på oss några utvisningar som visar sig vara ödestigna. 
Förlust med 1–5 och kvartsfinalen är omöjlig att uppnå. Trots allt en gjorde vi ett riktigt bra försök 
och ser man vidare i turneringen så hamnade vi kanske i den svåraste gruppen med Skåne som 
slutsegrare i TV-pucken och Ångermanland tog silvret.  
 
Vi flyttar oss till Angereds arena för placeringsmatcher. I gruppen har vi Småland, Västmanland och 
Uppland. 
Först ut ett riktigt revanschsuget Småland från kvalet och vi spelar trots allt riktigt bra, 0-0 står sig 
hela matchen inklusive förlängning, men tappar matchen till slut matchen på straffar. Vi förlorar med 
0–1. Västmanland inleder bäst och tar ledningen, vi följs åt upp till 2–2 när vi sedan vänder och 
vinner till slut på ett mål med en man mer på banan. Vinst 3–2. Sista matchen med gänget, 
Uppland. Turneringens minst fokuserade match, förmodligen hade vi 8och Uppland) redan satt oss i 
bussen. Vi förlorar till slut med 5–8, energin var uttömd redan innan matchen.  
Slutplacering i TV-pucken blev till slut en 13:e plats vilket inte riktigt upp till vårt mål bland de 12 
bästa.  
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Vi vann trots detta 7 av 11 matcher totalt med gruppspelet som ändå måste ses som en riktigt bra 
prestation i denna tuffa konkurrens. Vi kan även summera med att vi är det fjärde Västgötalaget 
som tagit oss vidare till slutspelet i TV-pucken dom senaste 18 åren vilket är såklart en fjäder i 
hatten för alla inblandade 
 
Stort tack till alla föreningar, ledare och föräldrar som hjälpt oss med att genomföra samtliga 
aktiviteter under säsongen!!  
 

Ledare Team 02: 
 
Peter Andersson, Förbundskapten  
Markus Wiik Pesonen, Områdeskapten (Nord) 
Morgan Henriksson, Områdeskapten (Syd) 
Viktor Fredén, Områdeskapten (Väst) 
Tomas Lundgren, Målvaktsansvarig  
Linus Börjesson, Fys-ansvarig  
Björn Andersson, Materialansvarig  
Lars Körner, Team Manager  
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Distriktslag Tjejer 
 
Säsongen för distriktslagsverksamheten Västergötland/Bohuslän-Dal startade upp med fystester i 
Falköping. Ett 20-tal tjejer i åldrarna 02-04 deltog och gjorde de olika testerna. 
 
Säsongen startade upp på allvar i augusti på Skaralägret som varade i tre dagar.  
Dagarna var fyllda av ispass och olika fyspass. 
 
Under hösten är det svårt att ha samlingar då våra tjejer spelar i så många olika serier och nästan 
alla spelar även i Dam A-lag och dessutom även där i olika lag så samlingar lades under höstlov 
och jullov. Under höstlovet var vi i Vårgårda för ispass och fyspass. Nästa samling hölls i 
Vänersborg under två dagar med övernattning innan julafton. Dagar full av träning och vi avslutade 
med träningsmatch mot Vänersborgs killar-04. En match som blev målrik och spännande där vi 
lyckades vinna med uddamålet. Det var första gången tjejerna vann över ett lag med bara killar. 
 
Vi deltog i en träningscup med lag från Region Syd i Ljungby 30 december. I denna cup var även de 
yngre tjejerna från distriktet med och spelade. Vi mötte Småland, Skåne och Göteborg.  
Bra och givande dag för både stora och små hockeytjejer. 
 
I slutet av januari spelades en träningsmatch mot Värmlands distriktstjejer i Skara. Efter denna 
match togs det slutgiltiga distriktslaget ut 17 utespelare och två målvakter som skulle få åka till 
Medelpad och försvara förra säsongens seger i Stålbucklan. 
 
I början av mars hade vi träningsmatcher mot 04-killar från Tibro och mot Göteborgs distriktslag så 
återstod bara en träningsdag innan färden mot Medelpad och det stora äventyret Stålbucklan skulle 
börja. Den dagen kunde varit bättre. Vi hade fått flera skador på spelarna och ungefär halva laget 
var sjuka och hostiga. Vila dagarna innan beordrades och det var bara att hoppas på bättring. 
 
Äventyret började med bussresa upp till Sundsvall på onsdagen före påsk, hotell övernattning samt 
isvärmning i Zetterberg/Modin Arena på skärtorsdagen. Någon spelare fick stå vid sargen pga. 
bruten handled, några var precis tillbaka från skada och sjukdom och flera var fortfarande förkylda. 
Förutsättningarna kunde varit bättre men vi kände att andan i laget var på topp och målet var högt, 
vi skulle till final i år igen! På eftermiddagen drog gruppspelet igång med ett gäng nervösa tjejer och 
ledare. Vi fick bästa möjliga start. Ett bra och stabilt spel mot ett välspelande Västerbotten slutade 
med seger med 4-0. Långfredagen fortsatte i samma spår, segrar över Medelpad 5-0 och över 
Västmanland med klara 7-0. 
Samtliga 3 matcher spelades med en otroligt stark defensiv samt att vi forecheckade fast lagen i 
deras zon. 
 
Efter den inledningen stod det klart att första matchen på lördagen skulle bli en gruppfinal mot 
Småland. Vi ville gärna vinna matchen för att bli högt rankade inför slutspelet som vi nu kände var 
inom räckhåll. Tjejerna var nervösa men kunde vända nervositeten till en otrolig fokusering och det 
kändes redan i omklädningsrummet att denna match, nästintill derby, skulle vi vinna. Det blev som 
väntat en tuff match som svängde lite, men där vi efter att hamnat i underläge 3-2 kunde komma 
tillbaka och besegra en av storfavoriterna med 4-3. Starkt jobbat!! 
Andra matchen denna dag var Gotland som deltog för första gången i turneringen. I det laget deltog 
några tjejer som spelade sina första matcher denna turnering så det var starkt av dem att vara med. 
För att vi skulle bli bäst i hela gruppspelet och därmed bli rankad etta behövde vi vinna med 14 mål 
och inte släppa in ett enda. Matchen slutade med vinst 15-0. Vi blev alltså gruppspelsvinnare bland 
alla grupper med flest poäng och bäst målskillnad. 
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Skåne/Blekinge blev motståndare i kvarten efter att alla matcher var spelade och lagen rankade. 
Det blev jämnt till en början men vi avgjorde förhållandevis säkert till slut med en 3-1 seger. Nu var 
vi klara för semi! Det var med blandade känslor vi fick besked om att vi återigen skulle möta 
Småland, denna gång i semifinal. Att vi slog de i gruppen var ju en skräll, skulle vi orka ladda igen? 
Efter en otroligt jämn och tät match där vi, efter underläge 0-1, lyckades reducera minuten kvar, 
vann i Overtime och vi hade lyckats slå dem en gång till. 
Jublet visste inga gränser, finalklara i år igen! 
 
Den andra stora favoriten, Stockholm, visade sig bli våra motståndare i finalen. Det var det enda lag 
som vi inte vann mot förra året då vi tog guld. Stockholm var ett väldigt jämnt lag, bestående av 
enbart 02-03, samt hade en mycket bra målvakt. Vi gjorde en mycket bra insats och kämpade till 
sista sekund men orkade inte riktigt ända fram. Stockholm visade sig vara för svåra för oss denna 
gång och avgick med segern, 0-2. 
 
Efter finalförlusten var tjejerna ledsna naturligtvis, men när det gått lite tid hoppas vi att de är otroligt 
stolta över vad de presterat. Vi kom tomhänta och åkte hem med en Silvermedalj. 
 
Förutom det tjejerna presterade på isen, så har de fått såå mycket beröm för agerandet utanför. 
Funktionärer, matchläkare, matsalspersonal, motståndare och speciellt materialaren som tog hand 
om vår tvätt, har öst beröm över dem och vi hade många supportrar genom hela turneringen. 
Vi ledare är enormt stolta över tjejerna! 
 
VI HADE VUNNIT ETT SILVER! 
Silvret firades med grillfest i maj för samtliga spelare, syskon och föräldrar! 
 
 
Ledare Distriktslag tjejer 2017-2018 
Patrik Törnlund, Förbundskapten 
Linn Peterson, ass förbundskapten 
Carin Ljung, Team Manager 
Niklas Ahlm, materialförvaltare 
 

 
(foto Silvertjejerna stålbucklan 2018) 
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Distriktslag Team 03 
 
Vi startar med nya förutsättningar och då ges nya möjligheter. Undertecknad fick uppdraget och 
möjligheten att sätta Teamet, vissa saker var då självklart men tyvärr så drabbades vi av sorg i 
början på vår resa. Men livet går vidare och vi fick in två riktigt vassa tillskott så vi är definitivt på 
banan igen. 
 
Förutsättningarna har förändrats och med det får alla chansen och möjligheten att visa upp sig. 
Ingen selektering förrän TV-pucks året och varje spelare får själv bestämma om deltagande i de 
öppna träningarna bra….då väljer man själv och det är inte någon tränare eller ledare i klubben som 
tar beslut om vem eller vilka som får möjligheten att kvalificera sig. Svårt för oss i Teamet men 
härliga och ärliga möjligheter för alla. 
 
Allt startade upp med en öppen fysdag i Maj 2017 plats Falköping. Det skulle testas!!!   
Det syntes och kändes en stor oro bland spelarna och den besannades under dagen. 
 
Under hösten och vintern fram till årsskiftet genomfördes också 2st öppna isträningar där alla 
spelare födda 03 var inbjudna precis som till fysdagen. De första ispassen var förlagda i Mariestad, 
Falköping och Vårgårda mellan 31/10-2/11. Den andra möjligheten att vissa upp sig var under V 52 
då vi hade isträningar i Lidköping, Töreboda och Nittorp. Ispassens utformning var fokuserade på 
individuell teknik, skridsko teknik och spel där vi i Teamet försökte att skapa oss en uppfattning om 
spelarnas olika kvalité och kunskapsnivå 
 
Totalt har de öppna träningarna lockat mellan 50-60st spelare. 
 
Under de båda tränings tillfällena har föräldrar till spelarna fått information om hur den nya 
verksamheten bedrivs och ledarteamet har presenterats  
 
 

Ledare Team 03: 
 
Anders Spaak, Förbundskapten  
Daniel Henrysson, Områdeskapten (Nord) 
Mattias Remstam, Områdeskapten (Syd) 
Bjarne Hurtig, Områdeskapten (Väst) 
Viktor Måbäck, Målvaktsansvarig  
Stefan Smedberg, Materialansvarig  
Johan Henriksson, Team Manager 
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Mål och verksamhetsplan 2018 – 2019. 
 
Bakgrund 
 
Västergötlands ishockeyförbund (VIF) är ett specialdistriktsförbund inom Svenska 
ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet. VIF omfattar ett 20 tal föreningar. 
 

Vision 
 
Västergötlands ishockeyförbund ska vara med och leda och stötta utvecklingen av svensk ishockey. 
Västergötlands ishockeyförbund tar tydlig ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism, 
grovt, språkbruk, dopning, alkohol och droger. 
Vi vill att ishockeyn ska bedrivas så att sporten positivt inverkar och påverkar både fysiskt och psykiskt 
på och utanför rinken. 
Västergötlands ishockeyförbund ska vara ett av de ledande distrikten i svensk ishockeys utveckling. 
 
Huvudmål 
 
Västergötlands ishockeyförbund skall vara vägledande och skapa förutsättningar så att alla som önskar 
kan delta i tränings- och serieverksamheten oavsett ålder, kön, religion, etnisk bakgrund eller sexuell 
läggning. Tävlingsverksamheten skall anpassas efter deltagarens förutsättningar 

 

Syfte 
 
Genom vår verksamhet ska vi ge förutsättningar för att stödja våra föreningar i syfte att rekrytera och 
behålla spelare, ledare samt funktionärer. 
 
Att samtliga spelare, ledare och funktionärer som deltar i aktiviteter arrangerade av Västergötlands 
ishockeyförbund skall få ta del av det senaste inom träning, kost, föreningsutveckling mm detta för att 
utveckla individens individuella kunskaper 
 
Vi vill genom vår verksamhet väcka och bi behålla ett livslångt ishockeyintresse hos alla intressenter i 
distriktet. 
 
Att göra ishockeyn synlig inom Västra Götaland. 
 
Prioriterade områden  

 
Inför säsongen 2018 – 2019 kommer Västergötlands ishockeyförbund att kraftsamla kring följande 
prioriterade områden. 
 

1. Rekrytering av spelare, ledare och funktionärer 
2. Att behålla spelare, ledare och funktionärer 
3. Föreningsutveckling 
4. Styrelse och organisation 
5. Tjejhockey satsning 
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1. Rekrytering av spelare, ledare och funktionärer 
 
 Västergötlands ishockeyförbunds roll och uppgift är 
 
 Att i samverkan med föreningar skapa förutsättningar för att fler börjar spela ishockey. 
 
 Att i samverkan med föreningarna och SISU utbilda spelare, ledare och funktionärer, 

       allt i syfte för att rekrytera ledare och funktionärer. 
 

 
2. Behålla spelare, ledare och funktionärer 
 
Västergötlands ishockeyförbunds roll och uppgift är 
 
Att i samverkan med föreningar verka för att behålla spelare och ledare inom ishockeyverksamheten. 
 

      Att i samverkan med föreningar verka för att alla skall ges möjlighet att träna och spela  
      Ishockey utifrån sitt intresse och möjlighet.(Rekreationshockey) 
 

 
3. Föreningsutveckling 
 
Västergötlands ishockeyförbunds roll och uppgift är: 
 
Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna genomföra föreningsbesök. 
 
Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna genomföra utbildningar i idrottens föreningslära 

 

 
4. Styrelse och organisation 

 
Västergötlands ishockeyförbunds roll och uppgift är: 
 
Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna genom utveckling och framtidsdagar 
utveckla samarbetet mellan styrelse och kommittéer. Arbetaför en klarare rollfördelning med  
tydliga arbetsbeskrivningar samt delegering och befogenheter inom organisationen. 
 
Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna stötta föreningarna genom utbildningsinsatser som 
föreningarna önskar. Detta för att skapa förutsättningar för en bra organisation på  
alla nivåer inom föreningarna. 
 

 
5. Tjejhockey satsning 
 
Västergötlands ishockeyförbunds roll och uppgift är 
 
Att i samverkan med föreningarna, Svenska Ishockeyförbundet och SISU idrottsutbildarna verka för 
att fler unga tjejer börjar spela ishockey. 
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Planerade utbildningar i Västergötlands Ishockeyförbunds regi 2018-2019 
 

 
Kurs   Datum Kursort 
   
Distriktsdomare  2018-09-07 Skövde 
Distriktsdomare "Grön"  2018-09-08 Skövde 
Grundkurs dag 1  2018-09-15 Falköping 
Grundkurs dag 2  2018-10-06 Falköping 
Materialförvaltare  2018-09-15 Falköping 
Tre kronors hockeyskola  2018-09-23 Falköping (SIF) 
Barn - Ungdom 1  2018-09-28 Ulricehamn 
Slipning - Fördjupning  2018-10-11 Vänersborg 
Målvakt 1   Säsongen 2018/2019 
Domaransvarig i förening (Daif) Hösten 2018  
Föreningsdomare  Hösten 2018  
Båsfunktionär  Hösten 2018  
TSM/OVR utbildning  Hösten 2018 
Fortbildning: Hockeyatletism 2019-01-12 Skövde 
Träningslära 1  2019-04-13 Borås 
Grundkurs vår                                         Våren 2019 
  
 
(med reservation för ändringar) 

 
För mer information om utbildningar kontakta Västergötlands Ishockeyförbunds kansli  
eller via vår hemsida. 

 
Tel: 010-476 41 90, info@vghockey.se 

 
http://www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbund 
 
Utbildningar som bedrivs i Svenska Ishockeyförbundets eller i Region Syds regi kontakta respektive 
kansli eller gå in på följande hemsida där finner ni kursplanering för hela Sverige. 

 
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Kurser/Kursinbjudan/ 
 

 
Västergötlands Ishockeyförbund säsongsregistreringar 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@vghockey.se
http://www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbun
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Kurser/Kursinbjudan/
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Västgötamodellen 
 

Föreningarna i Västergötland har under hösten 2015 ingått i en historisk överenskommelse, vi har 

valt att kalla den Västgötamodellen.  

Vad är Västgötamodellen?  

Västgötamodellen är en överenskommelse som bygger på att vi ska försöka skapa en samsyn och 

ett förhållningssätt som ska prägla ungdomsishockeyn i Västergötland. Dokumentet har signerats 

av samtliga föreningar med ungdomslag i Västergötland.  

Vad säger Västgötamodellen?  

Västgötamodellen anger i korthet att föreningarna gemensamt är överens om att barn och 

ungdomsspelares utveckling mår bäst av att spela i sin moderförening till och med U16. 

Överenskommelsen ska motverka aktiva värvningar av barn. Vidare anges också att dialog mellan 

föreningarna är centralt och inga övergångar får under några som helst omständigheter ske utan att 

en personlig kontakt skett mellan föreningarna.  

 
 

 
(foto Anders Wahlström RF) 
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Förtydligande av Västgötamodellen. 
 

1. Varje förening ansvarar för att Västgötamodellen kommuniceras ut till ledare, spelare och 
föräldrar. 

 
2. Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptagningsområde ska 

föreningen hänvisa till rätt förening. 
 
3. Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U16) kan inte ske efter den 1 september den 

aktuella säsongen, om inte särskilda skäl finns. 
 
4. Ingen spelare, ledare eller förälder ska kontakta en annan förening i ett övergångsärende 

utan att först ha varit i kontakt med den nuvarande föreningen. Om en förening blir kontaktad 
av en spelare eller förälder i en övergångsfråga ska föreningen inte tacka ja.           
Föreningen ska be spelaren/förälder ta kontakt med nuvarande föreningen i syfte att lösa 
eventuella problem. 

 

 
 

 
(foto gemensam pressbild Västgötamodellen) 
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(foto signerat dokument Västgötamodellen) 
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Samsyn Västergötland  

 
Bakgrund 
 
Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Här i 
Västergötland har vi en unik satsning som vi kallar Samsyn Västergötland.  
Där utgår vi ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. Men 
med jämna mellanrum kommer det samtal från föräldrar och ledare som berättar om hur idrotterna 
konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är ingen som vinner på en sådan konkurrens och 
det är därför som Västergötlands Fotbollförbund, Västergötlands Handbollförbund, Västergötlands 
Ishockeyförbund, Västergötlands Innebandyförbund och BandyDistrikt Västergötland har enats om 
de här riktlinjerna när det gäller säsonger.  
Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 16 år ska kunna hålla på med 
fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och 
ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet. 
 
Dilemmat 
 
Det finns barn och ungdomar som bara håller på med en idrott och de måste kunna få träna året 
om. 
Cuper ligger ofta på tider som är utanför den egna idrottens ”säsong” och då ställer till problem för 
den andra idrotten. 
Rädslan över att tappa träning och komma efter sätter press på barn så att de har svårt att välja. 
Det finns därför en stor risk att de tröttnar och känner en press. 
 
Högsäsonger 
Fotbollen april - september 
Handboll oktober - mars 
Ishockeyn oktober – mars 
Innebandy oktober – mars 
Bandy oktober – mars 
 
Riktlinjer 
1. Man spelar klart sina säsonger 
2. Respektive idrott måste få ha träningar ”året runt” för de som bara väljer att utöva en idrott 
3. Vid cuper och träningar som anordnas när min idrott har ”lågsäsong” och krockar med idrott 
i högsäsong 
arbetar vi utefter att: 
– Cuper - Högsäsongsidrotten har ”förtur”. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler 
idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare 
– Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är helt 
OK att träna ”högsäsongsidrotten” när det krockar 
– Träning i annan idrott måste accepteras som träning inför cup  
upp till och med 12 år. 
4. Respektive förbund ska ta upp SAMSYNS riktlinjer på ledarträffar och se till att 
ungdomsansvariga och ordförande i föreningarna har god kännedom om SAMSYN 

 

Aktivitetskalender 
 
Fotboll-, Handboll-, Ishockeyförbunden-, Innebandy och Bandyförbunden i Västergötland arbetar 
och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 16 år ska kunna hålla på med flera 
idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att barn och 
ungdomar ”tvingas att” välja aktivitet. 
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Det gör vi genom att; 
 
Varje idrott har utsett sin representant till en koordineringsgrupp. Representanten har 
kunskap/insyn i sin idrott - från barn till distriktslagsverksamhet. 
Respektive förbundsrepresentant i arbetsgruppen äger mandat/har befogenhet att göra den 
gemensamma planeringen. 
Arbetsgruppen ses 2 ggr/år för en gemensam planering av aktiviteter (i slutet av maj och i slutet av 
september). 
 
Arbetsgruppen har fokus på 
 
Verksamhet som rör barn och ungdom upp t o m 16 år. 
Syftet är att hela tiden jobba med individen i fokus och i möjligaste mån undvika kollisioner mellan 
idrotterna när det gäller tävlings-, distriktslags och DM-verksamhet samt händelser såsom t ex 
”Hockeyns dag” och”Fotbollens dag” med mera. 
 
Du som förälder/ledare 
 
Har en viktig roll i att ha kunskap om detta samarbete samt känna till den aktivitetskalender som 
finns tillgänglig på respektive förbunds hemsida. Vår önskan och förhoppning är att du som ledare 
och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen (barnet/ungdomen) 
kan utöva flera idrottersamtidigt. Ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad, tänk på det! 
 
Kollisioner 
 
Är något vi inte till 100 % kan undvika eftersom det finns tävlingar, turneringar mm som ägs, 
planeras och genomförs från centralt eller regionalt håll. Men det vi kan förändra, där vi kan 
påverka, framförallt på lokalnivå (distriktsverksamhet) så gör deltagande förbund sitt yttersta för att 
undvika kollisioner 
 
Gemensamma riktlinjer för Samsyn Västergötland (distriktsnivå och högre) 
 
Samtliga deltagande förbunds styrelser har beslutat om gemensamma riktlinjer. Syftet är att 
rangordna eventuella aktiviteter som kolliderar. Beslutet är till för att underlätta för ledare om vilka 
aktiviteter som prioriteras utifrån samarbetet mellan deltagande förbund. Ledaren ska således 
uppmuntra individen att 
delta utifrån nedan prioritering och inte utifrån eget intresse/den egna idrotten. Styrelserna har 
beslutat att följande rangordning ska gälla och att den ska vara gällande över idrottsgränserna 
mellan de deltagandeförbunden (fotboll, handboll och ishockey.) 
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Vid en eventuell kollision mellan de olika idrotterna ska enligt beslut från respektive 
förbundsstyrelse 
följande prioritering/rangordning gälla: 
1) Aktiviteter på internationell och nationell nivå 
2) Aktiviteter på regional nivå (dvs arrangerade av flera SDF i samverkan över distriktsgränserna) 
3) Aktiviteter på distriktsnivå (dvs arrangerade av det egna SDFet) 
 

 
Aktivitetskalender 
 
Vid en eventuell kollision på samma nivå (internationell/nationell, regional, distrikt) mellan 
olika idrotter ska enligt beslut från respektive förbunds styrelse följande 
prioritering/rangordning gälla: 
 
1) Slutspel 
2) Match 
3) Uttagning/läger 
4) Träning 
 
Vid en eventuell kollision på samma nivå och vid liknande arrangemang, t ex match på 
distriktsnivå i både fotboll, handboll och ishockey ska ledaren inte försöka påverka 
individens beslut genom att säga att denne inte längre får delta i den ena eller den andra 
idrotten. 
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”Mer Tjejhockey i Västergötland ” MTV 
 
PROJEKTBESKRIVNING 

Västergötlands Ishockeyförbund kommer att under säsongen 2016/2017 starta projektet ”Mer 

tjejhockey i Västergötland" (MTV). 

Projektgruppen 

Tillsammans med representanter från Ishockeyföreningarna i Västergötland,  
Västergötlands Ishockeyförbund, Västergötlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och SIF: 
hockeykonsulent skapas en projektgrupp/nätverksgrupp. Gruppens uppgift är att utforma en 
projektplan innehållande olika typer av aktiviteter vars syfte är främja tjejhockeyverksamheten i 
distriktet.  
 
Bakgrund/Syfte 

Frågan om rekrytering till vår idrott har i allmänhet lyfts fram och aktualiserats vid ett flertal olika 

sammanhang. Rekrytering av flickor/tjejer har det pratats om en längre tid utan att någon riktig 

åtgärd vidtagits. Föreningar, distriktsförbund och andra samarbetspartners i Västergötland ser nu 

vikten av att skapa en bra plattform/organisation för rekrytering av flickor/tjejer. Genom 

utbildningsmaterialet "Tre kronors Hockeyskola" kan ni som förening skapa en god kunskap och 

förståelse för en viss del av rekryteringsverksamheten. Materialet används i många fall för att stärka 

en redan befintlig verksamhet, vilket i sig är bra, men för att nå en ökad rekrytering av flickor/tjejer 

till vår idrott ser Västergötlands Ishockeyförbund behovet av samarbete, kompletterande utbildning 

och uppbackning till föreningarna för att skapa förutsättningar att kunna gå från tanke till handling. 

Mål 

 Att behålla de tjejer vi har i vår verksamhet 

 Att nyrekrytera fler tjejer till ishockeyn 

 Att alla föreningar har tjejverksamhet 

 Starta tjejhockeyliga säsongen 2018/2019 

 

Metod 

Genom samarbete mellan ungdomsföreningar och stöd från SISU Idrottsutbildarna, Västergötlands 

Idrottsförbund ska resurser inom nätverket användas för: 

 Projektträffar och rekryteringskonferens 

 Gemensamma aktiviteter 

 Utbildning och föräldrainformation 

 Studie/föreningsbesök 

 Samverkan med förskola/skola 

 Start av verksamhet 

 Uppföljning 
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Tidsplan 

Projektet genomförs under 2016-2019, och kommer innefatta: 

 Information, planering och aktivitetsplan 

 Nulägesanalys 

 Utbildning 

 Föreningsbesök 

 Aktiviteter 

 Rekryteringskonferens 

 Uppföljning av aktivitetsplan 

 Uppföljning och analys av projektet  

 

Ekonomi 

Tillsammans har vi skapat bra förutsättningar som möjliggör att flickor/tjejer kan få en introduktion till 

vår idrott utan kostnader i samband med våra träffar och aktiviteter. Dessutom skapar detta 

ekonomiska möjligheter för er förening att marknadsföra flick- och tjejhockeyn lokalt. 

 
(foto från tjejhockeydagen i Tidaholm 3 mars 2018) 
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Slutord 
 

En säsong går fort! 

När man nu sitter här efter en fantastisk säsong kan jag inte låta bli att tänka tillbaka på en dag i 

vintras när jag passerade ett litet samhälle i Västergötland, som inte har varken ishall eller 

hockeyförening. Men på en skolgård hade någon eller några spolat upp en is och där på isen for det 

omkring massor av barn på skridskor med både puck och klubba. Vilken fantastisk syn! Så roligt att 

se barn som kanske för första gången fick vara med om den underbara känslan att ta på sig 

skridskorna, dela lag med kompisarna och sedan kämpa för att vinna och framför allt ha kul 

tillsammans. Dessutom som extra bonus röra på sig. 

Jag är helt övertygad om att bland dessa barn fanns det många av dem som kom hem på kvällen 

och sa till sina föräldrar att jag vill börja spela ishockey. Vem vet kanske föddes en ny talang denna 

dag. Så alla föreningar var beredda där ute. Här har vi i Svensk hockey nämligen en jätteviktig 

uppgift framför oss. Att ta hand om alla barn som vill börja med vår sport. Både killar och tjejer.   

Lära dem föreningsliv och få in dem i vår fantastiska sport. Som spelare eller vem vet kanske 

domare längre fram i livet. Vi kommer att behöva alla! 

Under året som varit har vi i Västergötlands ishockeyförbund lagt mycket energi på domarfrågan 

och bristen på dem samt att de fått ett hårdare klimat när de utför sitt jobb. Vi har pratat om det vid 

ett flertal gånger när vi träffat er i föreningarna och det känns riktigt bra att vi alla är överens om att 

här har vi en tuff uppgift som vi måste lösa för att kunna spela våra matcher. Nu gäller det att vi tar 

tag i det och löser det också. Här får vi inte ge oss! Det får här inte bli bara snack när vi träffas, utan 

måste bli en värdegrund som alltid tas upp på ledarträffar och samlingar i föreningarna så vi får in 

hos alla att det inte är okej att skälla på en domare.  
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Under säsongen har vi i VIF också jobbat med att genomlysa hela vår verksamhet i styrelsen för att 

se hur vi jobbar i styrelsen och de olika kommittéerna samt om vi har rätt bemanning mm. Allt för att 

vi ska få ut bra arbetsbeskrivningar mm. Jag vet att de flesta föreningarna i VIF också börjat med 

detta arbete och här har vi kommit lite olika långt, men jag är övertygad om när vi alla har kommit 

igenom detta jobb som har och är tufft men samtidigt riktigt roligt och intressant så blir det en 

fantastiskt bra grund att jobba vidare på. 

Jag kan inte hoppa över en annan stor punkt som är mycket glädjande för oss i VIF och det är den 

ekonomiska frågan. Tycker det är helt fantastiskt hur alla klubbar i år verkligen har skött och 

hanterat den ekonomiska biten mot förbundet. Ett stort tack för detta. Betyder oerhört mycket för 

oss då vi nu istället för att jaga och hålla på med detta, nu kan jobba med saker som driver 

verksamheten vidare och förhoppningsvis hjälper föreningarna i sitt dagliga arbete! Så fortsätt så! 

Så visst har det hänt saker i år också!  
 
 

Jag vill med detta passa på att tacka alla som jobbar för Västergötlands ishockey för ett fantastiskt 
arbete, utan er skulle det inte fungera! Det är med stor glädje man har fått förmånen att leda ett 
sådant lag, ni gör en fantastisk insatts och är oerhört engagerade och duktiga! Så, ett stort tack för 
denna säsong. Passa nu på att vila upp er i sommar så kör vi på nästa säsong med full fart! 
 
 
Tack för denna säsong och hoppas ni får en riktigt bra sommar!! 
 

Jonas Sandberg                                                                                                                                             

Ordförande, Västergötlands Ishockeyförbund 
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Västergötlands Ishockeyförbunds styrelse 2017-2018 
 

Jonas Sandberg, Ordförande 
 
Marie Kleifert, Vice ordförande 
 
Birgitta Thilander, Kassör 
 
Mikael Lennartsson – Kellett, Ledamot 
 
Johan Henriksson, Ledamot 
 
Johan Fällström, Ledamot 
 
Susanne Andersson, Ledamot 
 
Peter Boström, Ledamot 
 
Stefan Rubach, Ledamot 
 
Joakim Karlsson, Ledamot 

 

 
 

 
Västergötlands Ishockeyförbund 

Box 418, 541 28 Skövde 
Besöksadress: Gustav Adolfsgata 49 

Tele:010-476 41 90 
Epost: info@vghockey.se 

http://www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbund/ 
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