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Dagordning 
 

Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte  

10 juni 2021, digitalt  

 

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 200501–210430 

                              b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 200501–210430 

                              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: Joakim Karlsson, Peter Boström, Mikael   

                              Lennartsson Kellet och Johan Fällström        

15.                         Val av en styrelseledamot vakant plats för en tid av två år.   

16. Val av två revisorer jämte suppleant för tiden till och med nästa årsmöte. Avgående: Jan Andersson,  

                              Tobias Forslund och Sari Leinonen 

17. Beslut om val av ombud till RF-SISU Västra Götalands årsstämma. 

18. Val av ordförande jämte två ledamöter samt suppleanter att utgöra valberedning till och med  

                              nästkommande ordinarie årsmöte. 

19. Fastställande av 

                              a) Årsavgifter 

                              b) Anmälningsavgifter 

                              c) Övriga avgifter 

20. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

21. Distriktsstyrelsens yttrande och förslag avseende inkomna motioner.                                                                                                                                                          

22. Distriktsmötets avslutning
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Röstlängd 
Förteckning över föreningar tillhörande Västergötlands Ishockeyförbund och anslutna till 

Svenska Ishockeyförbundet tom 2021-04-30 

Enligt Västergötlands Ishockeyförbunds stadgar, äger röstberättigat förening en grundröst samt tilläggsröster i 

förhållande till antal licensierade spelare inom distriktet.  

Föreningen kan erhålla maximalt åtta tilläggsröster enligt följande skala.  

Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 

 

Antal licenser                Tilläggsröster 

0 – 49                                0 tilläggsröster 

50 – 99                              1 tilläggsröster 

100 – 149                         2 tilläggsröster 

150 – 199                         3 tilläggsröster 

200 – 249                         4 tilläggsröster 

250 – 299                         5 tilläggsröster 

300 – 349                         6 tilläggsröster 

350 – 399                         7 tilläggsröster        

400 –                                 8 tilläggsröster          

 

Förening                           Antal röster                           

Borås HC                           7 – 316                                   

Fotskäls HC                       2 – 86  

Fritsla Hockeyklubb        3 – 107                                   

Grästorps IK                     5 – 211   

HC Lidköping                    6 – 273                                      

IFK Falköping                    4 – 182   

LN70 HC                            4 – 194                                   

Mariestads Bois HC         7 – 330  

Nittorps IK                        3 – 122      

Skara IK                             4 – 160  

                               

Förening                            Antal röster 

Skövde IK                           7 – 311 

Sörhaga/Alingsås HC       4 – 194   

Tibro IK                              4 – 178                                    

Tidaholms HF                   4 – 154   

Trollhättans HC                6 – 254                                     

Trollhättefallens HC        1 – 16   

Töreboda HF                     3 – 136                                     

Ulricehamns IF                 4 – 197   

Vårgårda HC                     2 – 64                                       

Vänersborgs HC               7 – 317  
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Organisation  
 

Styrelsen 

Jonas Sandberg – ordförande 

Mikael Lennartsson Kellett - vice ordförande 

Birgitta Thilander – kassör 

Marie Kleifert – sekreterare 

Stefan Rubach – ledamot 

Cecilia Frank – ledamot 

Johan Fällström – ledamot 

Joakim Karlsson – ledamot 

Peter Boström – ledamot 

Anders Strålman - adjungerad  

 

 

Tävlingskommittén 

Joakim Karlsson – ordförande 

Johan Fällström – ledamot 

Kent Johansson – ledamot 

Christoffer Lindqvist – ledamot 

Per Johanson – Ledamot  

Anders Strålman - adjungerad 

 

 

Administrationskommittén 

Mikael Lennartsson Kellett – ordförande 

Birgitta Thilander- ledamot 

Marie Kleifert- ledamot 

Anders Strålman - adjungerad  

 

 

Funktionärskommittén 

Peter Boström – ordförande 

Robin Larsson – ledamot 

Johan Bredberg – ledamot 

Johan Wedin – ledamot 

Christan Bernow – ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningskommittén  

Stefan Rubach – ordförande 

Anna Åhlin – ledamot 

Rune Bäckman – ledamot 

Oskar Larsson - Adjungerad, SIF hockeykonsulent 

 

 

Tjejkommittén 

Cecilia Frank – ordförande 

Mikael Persson Riis – ledamot 

Daniel Frank – ledamot 

Robert Medin - ledamot 

 

 

Distriktslag 

Cecilia Frank – ordförande 

Carin Ljung – ledamot 

Daniel Henrysson – ledamot 

Patrik Törnlund – ledamot 

Bjarne Hurtig – ledamot 

Sam Khongmuk – ledamot 

Fredrik Larsson - ledamot 

 

 

Disciplinkommittén 

Marie Kleifert – ordförande 

Peter Boström – ledamot 

Joakim Karlsson - ledamot 

 

 

Seniorkommittén 

Jan Andersson 

Bernt Svensson 

Flemming Åkesson 

Ingmar Svensson 

Per-Håkan Lindahl 

Birgitta Skoglund 

Roland Gustavsson 
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Valberedning 

Bo Tallbo - sammankallande 

Norr    

Johan Henriksson – ledamot 

John Kleifert - suppleant 

Syd    

Kjell Josefsson – ledamot 

Sari Leinonen - suppleant 

Väst    

Bo Tallbo - ledamot  

Marita Andersson – suppleant 

 

 

Revisorer  

Jan Andersson - ordinarie  

Tobias Forslund - ordinarie 

Sari Leinonen - Suppleant  

 

 

Personal 

Anders Strålman 

Emelie Sjöholm 

Oscar Niklasson 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Representation 
Svenska Ishockeyförbundets årsmöte                                           
Mikael Lennartsson Kellett 
Jonas Sandberg  

 

Svenska Ishockeyförbundets extraförbundsstämma 

Mikael Lennartsson Kellett 

  

Region Syds ordförandegrupp   

Mikael Lennartsson Kellett 

Jonas Sandberg  

 

Svensk Ishockeyförbundet – Projekt nya spelformer 

Anders Strålman 

 

 

Svenska Ishockeyförbundets  

Instruktörutbildning domare                            

Robin Larsson 

 

 

Svenska Ishockeyförbundets  

Supervisorutbildning Grundkurs Skövde   

Robin Larsson    

Niklas Eriksson 

Johan Bredberg 

Patrik Bengtsson 

 

Svenska Ishockeyförbundets Supervisorutbildning  

Niklas Eriksson 

 

Regionsyds Supervisorutbildning 

Robin Larsson 
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Region Syds kommittéverksamhet  

Dam: Cecilia Frank 

Funktionär: Peter Boström 

Bredd: Cecilia Frank, Joakim Karlsson                                                        

Disciplin: Peter Boström  

Tävling: Joakim Karlsson 

Ledarutbildning: Stefan Rubach 

 

Region Syd konferenser  

Cecilia Frank 

Peter Boström 

Johan Fällström 

Joakim Karlsson 

Stefan Rubach 

Emelie Sjöholm 

Birgitta Thilander 

Jonas Sandberg 

Marie Kleifert 

Anders Strålman 

                                                                                                  

Västergötlands Idrottsförbunds årsstämma 

Marie Kleifert 

  

 

 

 

 

 

 

 

SISU Idrottsutbildarnas årsstämma 

Marie Kleifert 

 

SDF-träffar 

Marie Kleifert 

 

 
Årsmöte 

Onsdagen den 2 september 2020 höll Västergötlands 

Ishockeyförbund ordinarie årsmöte digitalt. 

13 av 20 föreningar var representerade. 

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har hållit 11 protokollförda styrelsemöten 

under verksamhetsåret. 
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Balansräkning 
Tillgångar 2020-04-30 2021-04-30 

   

Kassa och Bank               1 955 450                2 088 703  

Kundfordringar                    11 500                            -    

Upplupna intäkter                           -                       14 875  

Omsättningstillgångar               1 966 950                2 103 578  

   

Inventarier                             1                              1  

Anläggningstillgångar                             1                              1  

   

Summa tillgångar               1 966 951                2 103 579  

   

Skulder och eget kapital   

Upplupna kostnader                  113 226   189  876  

Upplupna löner soc.avgifter, personal och löneskatt                    65 699                    112 090  

Upplupen semesterlön                    30 000                     30 000  

Skatteskuld                      9 570                       3 154  

Leverantörsskulder                    19 955                   146 296  

Utbildningsplan ledare, skuld                  100 000                            -    

Övriga kortsfristiga skulder                      2 500                            -    

Kortfristiga skulder                  340 950                   481 416  

   

Anslag SIF                           -                              -    

VM-medel SIF                  210 000                   197 000  

Interrimskulder                           -                              -    

Långfristiga skulder                  210 000                   197 000  

   

Totalt Skulder                  550 950                   678 416  

   

Investeringsreserv                  290 000                   290 000  

Reserverade medel Jubileum                  150 000                   150 000  

Projekt Förening                  140 000                   140 000  

Kommitté och styrelsekonferens                  150 000                   150 000  

Oskattade reserver                  730 000                   730 000  

   

Eget kapital                  225 000                   225 000  

Balanserade vinstmedel                  497 347                   461 001  

Redovisat resultat -                 36 346                       9 162  

Eget kapital                  686 001                   695 163  

   

Summa skulder och eget kapital               1 966 951                2 103 579  
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Resultaträkning 
  

   
Intäkter          2019-2020            2020-2021  

Avgifter               1 404 754                1 194 974  

Anslag och bidrag                  999 417                   455 609  

Övriga intäkter                  542 834                   477 957  

Ränteintäkter                               -                                  -  

Totalt               2 947 005                2 128 540  

   
Kostnader           2019-2020           2020-2021  

Avgifter               1 209 122                   558 904  

Lokalkostnader                    41 376                     49 566  

Material och verksamhetskostnader                  477 404                   374 960  

Personalkostnader               1 255 449                1 135 948  

Räntekostnader                           -      

Totalt               2 983 351                2 119 378  

   

   
Resultat -                  36 346                       9 162  
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Revisionsberättelse  
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Tjejhockeykommittén - TJK 

 

Det har varit en väldigt annorlunda säsong pga. en 

pandemi som ingen kan råda över. Vi har alla fått 

försöka anpassa oss och göra det bästa vi kan i den 

uppkomna situationen. 

Tjejkommitén har därmed inte kunnat ha några 

träffar med hockeytjejerna denna säsong vilket har 

varit tråkigt. Nyårscupen som brukar spelas 30/12 

blev också den inställd.  

 

Vi har istället försökt fokusera på att hjälpa 

föreningarna med olika frågor under säsongen och 

stötta tjejerna på hemmaplan via deras respektive 

föreningar. 

Det har varit digitala föreningsträffar där det har varit 

högt till tak och man har försökt hjälpa varandra.  

Sara Ridderlund från Stockholms ishockeyförbund har 

haft en föreläsning om hur de jobbar med tjejhockey 

och matchspel för tjejerna i Stockholm och region 

Öst. 

Vi har påbörjat ett arbete inför kommande säsong 

angående hockeyskola för tjejer på egen istid samt 

ytterligare matchspel för tjejerna. Här pågår ett 

arbete tillsammans med hela region syd för att få till 

ett bra seriesystem. 

En enkät är utskickad till alla föreningar för att se hur 

det ser ut på flick/dam sidan i föreningarna. Här 

svarade 11 av 20 föreningar. 

Vi har en stark tro och känsla att dam och 

flickishockeyn börjar ta fart i Sverige på allvar nu och 

det jobbas intensivt från många håll. 

 

Cecilia Frank 

ordförande
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Utbildningskommittén – UBK 

 
Säsongen 2020–2021 har långt ifrån varit en normal 
säsong på grund av den rådande pandemin. 
Kommittén har dock lyckats genomföra några 
utbildningar under hösten 2020 innan verksamheten 
stängdes ner. 
 
Utbildningskommitté har haft möte ungefär en gång i 
månaden för att behandla verksamheten. Från och 
med december 2020 har mötena hållits digitalt. 
Kommittén har varit aktiv i de frågor som rört 
verksamhet inom Region Syd och Svenska 
Ishockeyförbundet.  
 
Utbildningskommittén har under året också 
representerats i regionsverksamheten av ordförande 
vid Sportkonferensen 15/11 digitalt, samt 
informationsmöte angående Hemmaplansmodellen 
och nya spelformer arrangerat av Svenska 
Ishockeyförbundet 19–20/10. Ordförande har också 
deltagit i digitala möte den 9/12 och 15/12 
tillsammans med övriga utbildningsansvariga och 
John Lind och Anders Wahlström angående 
uppdraget med de nya tränarutbildningarna.  
 
Vad det gäller regionsverksamheten har UBK 
representerats av ordförande i Ledarutbildnings-
kommitténs löpande verksamhet/möten under året 
vid ett antal telefon och digitala möten, med inhopp 
av Rune B vid några tillfällen. 
  
För ledare har de erbjudits 2 kurser och ett Digitalt 
Hockeysymposium som genomfördes 23/1–2021 i 
Skövde under säsongen där vi har utbildat totalt 63 
ledare.  
  

Kursverksamhet 
Grundkurs 1 

• Genomförande, Falköping 12/9–13/9– 

   2020 

• Antal deltagare 25 

• Instruktörer: Jan-Olof Karlsson och Stefan  

   Rubach  

 

Grundkurs 2 

• Genomförande, Skara 6–7 mars 2021 

• Planerades för men ställdes in beroende på 

                   den pågående pandemin. 

 

 

 

 

Barn och ungdomstränare 1 

• Genomförande i Vänersborg, 25/9 - 27/9 

         2020 

• Antal deltagare 12 som startade och 11 som 

fullföljde kursen. 

• Instruktörer: Ulf Meijer, Rune Bäckman, Daniel 

Henrysson, Johan Bredberg och Stefan Borg 

 

Materialförvaltarkurs 

• Genomfördes inte på grund av inga 

anmälningar 

 

Slipkurs o Profileringskursen 

• Genomförande i Vänersborg 10/10 

• Antal deltagare 6 

• Instruktör: Niklas Jengard 

 

 

Målvakt 1  

Inte genomförd på grund av COVID-19 läget i 

Västergötland.  

3–4 Västgötadeltagare har gått MV1 i Göteborg 

under säsongen. 

 

Träningslära  

Inte genomförd på grund av COVID-19 läget 

 

 

Fortbildningskurs: ”Hockeysymposiet-Utveckling av 

ungdomsishockey” där också ledamöter från UBK 

deltog. 

• Digitalt genomförande Skövde, 27/1 

20 deltagare  
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Gnistan 
Ingen verksamhet på grund av COVID-läget 

Distriktets lokala fortbildningsinsats – klubbteknik 

Inte genomförd på grund av COVID-läget 

Projekt ”Lokala Hockeygymnasium år 2” 

Ingen verksamhet har genomförts av UBK under året. 
Hockeykonsulenten Oskar Larsson har emellertid 
även besök några föreningars lokala 
ishockeyutbildningar. 
 
 

 

Lokal tränarutbildning i ”Distriktets Spelidé” 

(Västergötlands Tränarakademi) 

Under våren väcktes en idé om att starta en 

tränarakademi i Västergötlands Ishockeyförbunds 

regi.  Utbildningen skall bestå av 7–8 fysiska träffar 

med start 8 augusti 2021 och med avslutning augusti 

2022. Utbildningen är tänkt att kompletteras med 

digitala träffar samt hemarbetsuppgifter. 

Deltagarantalet sattes till max 10 platser och 

grundkrav var genomgången Grundkurs. Utbildningen 

genomsyras av vår distriktslagsverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med tränarakademin  

• Utveckla och stimulera tränare i distriktet.  

• Ökade möjligheter till att 
implementera ”Distriktets Spelidé ” ute i 
föreningarna.  

• Identifiera möjliga framtida instruktörer till 
våra distriktslag. 

 

Vår vision 

• Att långsiktigt skapa konkurrenskraftigare 
distriktslag både på flick- och pojksidan. 

 

Målgruppen är  

• Tränare som vill satsa lite extra på sin 

tränarkarriär 

• Är intresserad av ett framtida 

distriktsinstruktörsuppdrag 

• Kan tänka sig tränarrollen som yrke i en 

framtid 

• Gillar att umgås med 

likasinnade ”hockeynördar” 

 

En inbjudan skickades ut i mars månad via kansliet. Vi 

fick 20 sökande vilket var mycket bra. Av dessa 20 

valde vi ut 10 som fick besked under april månad att 

man blivit antagen. Deltagarna representerar 9 

klubbar i Västergötland. Måndag 10 maj genomfördes 

den första digitala träffen med gruppen. 

 

 

 

Stefan Rubach 

 

ordförande
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Tävlingskommittén - TK
 

Detta var säsongen där vi som pilotdistrikt skulle få 

testa på dem nya spelformerna.  

Men Coronapandemin ville inte ge med sig så därför 

blev det bara C1 (U12) som hann/fick prova på. 

Reaktionerna som kom efter detta var väldigt positiva 

såsom äntligen hockey från barnens perspektiv, alla 

får ju va med och röra pucken, barnen är ju helt slut 

efter en 15 min match. Så nu längtar man ju ännu mer 

till nästa säsong. Pandemin har ju såklart påverkat 

och ställt till en hel del vad gäller vår verksamhet. Vi 

kunde starta upp dom flesta serierna men fick stänga 

ner helt i slutet av oktober för att aldrig återuppta 

serierna igen. Tråkigt såklart men helt rätt med facit i 

hand. Efter nyår kom ändå lite positiva besked om att 

visst matchspel kunde återupptas. Där beslutade TK 

att träningsmatcher mot närliggande förening kunde 

tillåtas. Tycker att föreningarna har tagit ett stort 

ansvar under denna säsong. När det varit nedstängt 

så har alla försökt göra det bästa av situationen med 

träningar/samlingar utomhus för att hålla ihop sina 

grupper. BRA JOBBAT!  

 

TK har under säsongen ..... 

- haft 16 protokollförda möten  

- haft 3 uppstartsmöten för U11/U10 i de olika 

   valkretsarna. 

- haft seriemöte div3 

- varit representerad vid seriesammanträden 

  med division2 föreningarna.  

- varit representerad i Region Syds Tävlingskommitté.  

- varit representerad i Västergötlands Disciplinutskott. 

- varit representerad i Region Syds sportkonferens 1. 

- varit representerade i pilotgruppen för nya 

spelformer. 

 

En nyhet som TK provat är att bjuda in alla 

föreningars U-ansvariga till TK mötet sista måndagen i  

månaden. Detta är något som mottagits fantastiskt 

bra. Här diskuteras allt från samarbete mellan 

lag/föreningar till hur våra serier och bestämmelser 

ska se ut för våra barns bästa.  

 

Tyvärr kunde inga DM segrare koras denna säsong. 

Även Aprilcupen för distriktslag som vi skulle 

arrangera blev inställt. Men något som vi kunde 

genomföra och kanske kom till p.g.a. pandemin var 

vår E-sport turnering som blev en jättesuccé.  

En seniorklass bestående av Borås, Falköping, Skövde, 

Tibro, Mariestad och Västergötland gjorde upp i en 

enkelserie där placering 1,2,3 och 4 tog sig vidare till 

slutspel där Borås sedan stod som vinnare efter en 

jämn final mot Skövde som avgjordes i förlängningen.  

 

Junior och ungdomsklassen var uppdelade i två 

grupper med lag från Mariestad, Lidköping, Skara, 

Skövde, Falköping, Grästorp, Borås och Nittorp. 

Finalen blev ett hett derby mellan Mariestad och 

Skövde där Mariestad drog det längsta strået i 

straffläggningen. 

Slutspelet livesändes och kommenterades av Jesper 

Englin, vilket blev enormt uppskattat från många håll 

och vilket vi hoppas lockar mer lag till nästa säsongs 

E-sportturnering!  

 

Nu längtar vi efter att pandemin släpper sitt grepp 

kring ishockeyn och samhället i stort så vi kan blicka 

fram mot en ny normal säsong med denna underbara 

sport vi ÄLSKAR.  

 

Samarbetet inom kommittén, med övriga 

kommittéer, övriga distriktsförbund och föreningarna 

samt med Svenska ishockeyförbundet har fungerat 

mycket bra. 

Anders Strålman på kansliet är en viktig del av TK:s 

verksamhet.  

 

Joakim Karlsson 

Ordförande 
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Funktionärskommittén - FK 
 

Det blev den kortaste säsong som jag varit med 

om som slutade redan i november.  

Vi genomförde en distriktsdomarutbildning under 

september månad i Skövde. 49 deltagare under 

helgen. Vi har sedan ett par år tillbaka delat upp 

utbildningen så att nybörjare och de som gör sin 

andra säsong går utbildningen fredag-söndag. Dem 

som gör sitt andra år eller mer dyker upp på lördagen 

och går en tvådagars utbildning. 

Detta gör att vi kan fokusera på grunderna under 

fredagen med både praktisk träning på is och teori i 

kurslokalen. Efter några år med större fokus på 

rekrytering och behålla börjar vi se en ökning på 

kvaliteten hos domarna. 

I september så genomförde vi en ”lightutbildning”. 

Denna riktar sig till domare som vill testa på att döma 

distriktsmatcher i sin förening. Denna utbildning 

använder vi oss också av för att slussa in gamla 

spelare som slutat med ishockeyn men som 

fortfarande vill vara en del av ishockeyfamiljen. Vi 

hade en andra ”lightutbildning” planerad i november 

som tyvärr fick ställas in som så mycket annat pga. 

covid-19. 

Vi har fortfarande svårt i A pojkmatcherna med att 

tillsätta huvuddomare. Det händer väldigt mycket i 

dessa matcher och domarna som dömer här saknar 

oftast erfarenheten.  På det stora hela så måste jag 

berömma våra domare i Västergötland. Dem gör ett 

kanonjobb ute i våra ishallar. Vi följer upp dem under 

säsongen och har individuella samtal med dem och vi 

märker hur dem utvecklas. Vi upplever att våra 

domare kan döma i en positiv och utvecklande miljö i 

Västergötland. Vi vill rikta beröm till föreningarna 

som tar ett stort ansvar och hjälper våra domare på 

plats i ishallarna. 

 

På grund av Covid-19 så blev inte alla 

föreningsdomarkurser gjorda denna säsong! 

Föreningarna måste börja ta tag i dessa utbildningar 

och boka in dem tidigt på hösten. Det är för många 

föreningar som inte prioriterar in dessa. För att ha 

god kvalitet på våra domare måste vi ha kvalitativa 

utbildningar redan i ungdomsleden.  

 

Västergötland var ett av dom distrikten som skulle 

testa anpassade spelformer. Till nästa år så har 

Västergötland som målsättning att inte godkänna 

några matcher innan domarna för detta har gått  

 

utbildning. Vi behöver ha utbildade matchledare även 

här.  

Robin Larsson genomförde en domarcoachutbildning 

i oktober i Grästorp. Vi var 8 deltagare. Detta är en 

viktig del för att utveckla våra domare. Vi jobbar på 

att stärka upp denna trupp ytterligare nästa säsong. 

Johan Bredberg och Christian Bernow har haft två 

DAIF träffar. I september var den första och sedan 

genomfördes en i oktober för dom som missade i 

september. Tyvärr så har inte alla föreningar en DAIF 

och detta är ett stort bekymmer för framtida 

rekryteringar. Föreningarna måste börja jobba med 

detta. Det är era ungdomsmatcher som blir lidande 

till slut. Ett bekymmer vi ser här är att många spelare 

får dubbelspela varje vecka. Många föreningar har för 

många lag i seriespel med för få spelare. Ett problem i 

detta är att dem då aldrig hinner döma. Att vara 

domare borde vara en del i er föreningars 

spelarutveckling. Man lär sig mycket om spelet med 

också som person genom att vara domare.  

Johan Bredberg har med RF-SISU tagit fram ett 

material för Värdegrunder inom ishockeyn. Han har 

också varit med och tagit fram regelverket som gäller 

för anpassade spelformer ihop med 

Svenska ishockeyförbundet.    

  

Västergötland jobbar på att ta fram en folder som 

sammanfattar vilka utbildningar som vi har i 

Funktionärskommittén som kan gör det lättare för 

er när det kommer nya domare i er förening.  

Under säsongen så har vi haft stora framgångar med 

våra domare i Västergötland i högre serier. 

Johan Wedin gjorde sin första säsong som Allsvensk 

domare och i Hockeyettan har vi ett helt gäng som 

blev A-rankade och fick döma Allettan: 

-David Gustafsson, Vänersborg 

-Oscar Niklasson, Skövde 

-Johan Granath, Mariestad 

-Filip Ivarsson, Borås 

-Robert Thorvald, Skövde 

-Filip Johansson, Mariestad 

Peter Boström 

 

Ordförande
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Distriktslag - Killar 
 

Team 05 
Säsongen 2020/2021 startades upp för Team 05 med 

en större bruttotrupp på 30+5 spelare som samlades 

för fysträffar i Grästorp under juni och juli med sikte 

på TV-pucks kvalet i Tranås.  

Ett slutspel som på grund av Covid-19 hade flyttats 

fram en månad till oktober i hopp om att den 

pågående pandemin, Covid-19 skulle vara under 

kontroll. 

Förberedelserna går sedan vidare i augusti med den 

preliminära Tv-puckstruppen på 25+4 spelare som 

samlades för läger under fem dagar i Grästorp. Lägret 

blev en mycket bra start på is säsongen och fokus låg 

på vår spelidé, individuell spelarutveckling, fys och 

teambuilding. 

Efter lägret togs den slutgiltiga truppen till Tv-

puckskvalet på 20+3 spelare ut och laget samlades vid 

tre tillfällen under augusti och september för att 

möta Bohuslän/Dal och Göteborg i poolspel som en 

del av förberedelserna. Alla distrikten stod som 

arrangör vid var sitt tillfälle och var ett mycket lyckat 

koncept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista samlingen och genrep inför kvalet var i 

Vänersborg där de sista detaljerna skulle slipas innan 

kvalspelet och en träningsmatch mot Värmland var 

inplanerad. Under samlingen nåddes spelare och 

ledare av informationen att TV-pucks kvalet 2020 

ställs in på grund av Covid-19. 

Ett abrupt slut för Team 05 efter en bra 

förberedelsetid. Efter att beskedet nådde laget har 

ingen ytterligare verksamhet bedrivits för team 05. 
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Team 06 

Spelare födda 2006 påbörjade sin 

utbildningsverksamhet inom distriktet genom att 

bjudas in till öppna områdesträningar under oktober 

2020. 

På grund av pandemin, Covid-19 har endast två 

tillfällen av öppna områdesträningar för område väst 

och syd genomförts. Cirka 70 spelare fick möjligheten 

att delta vid dessa tillfällen som också innehöll 

information för föräldrar och klubblagstränare. 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten har sedan dess tvingats pausats på 

grund av rådande omständigheter av pandemin. 

Under tiden som verksamheten har varit pausad har 

ett större arbete med att revidera och uppdatera 

information, spelidé och fysprogram för distriktslaget 

genomförts. Materialet ligger Västergötlands 

ishockeyförbunds hemsida. Det nya materialet ska 

ligga till grund för den fortsatt 

distriktslagsverksamheten. 

 

Daniel Henryson 

 

Förbundskapten
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Distriktslag - Tjejer 
 
Säsongen 20/21 kom att bli mycket annorlunda pga. 

Corona-pandemin. Första samlingarna gick av stapeln 

i Grästorp i slutet av maj och i mitten av juni. Där 

började arbetet med att få ihop den nya gruppen. 

Samlingarna för de som var födda 05–07 innebar olika 

fystester, fysträningar och skott/teknikträning med 

klubban.  

Under sommaren tränade spelarna egen fysträning 

och samlades igen i Grästorp i augusti för ett läger i 

tre dagar. 

Lägret innehöll många ispass och fysträningar och 

avslutades med en träningscup mot Göteborg och 

Bohuslän Dal. Vi spelade bra de matcherna. Mot 

Göteborg blev det som vanligt en tajt match där vi till 

slut lyckades vinna. Matchen mot Bohuslän/Dal blev 

den historiskt första då vi i många år deltagit i 

Stålbucklan/TV-pucken tillsammans med dem i ett 

snedstreckslag. De hade till detta år beslutat sig för 

att ställa upp med eget lag i TV-pucken. Matchen blev 

en seger till oss efter ett gott kämpande i det 

nybildade Bohuslän/Dals-laget.   

 

 

 

 

 

 

Efter sommarlägret blev vi bjudna till Frölundaborg i 

början på september för en träningsmatch mot 

Göteborg. De ville ta revansch men det lyckades de 

inte med då vi vann en återigen jämn match med 2–1.  

Efter den matchen bar det i väg till Ulricehamn för en 

match mot Smålands distriktslag.  

Smålänningarna har visat sig starka senaste gångerna 

vi mötts och så även denna gång. De blev förlust mot 

det lag som senare skulle visa sig bli TV-pucksvinnare 

2021.  
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Ytterligare en träningsmatch hann vi med, denna 

gång mot Örebro i Skara ishall. Det blev en jämn 

tillställning där vi förlorade med 1–2. Då det var 

träningmatch passade vi på att träna både tre mot tre 

och straffavgörande. Vi vann på straffarna!  

Vi kände att vi hade ett bra och stabilt lag. Bra känsla 

inför kvalspelet hade vi och alla var otroligt laddade 

och förväntansfulla. Bara en vecka efter 

Örebromatchen nåddes vi av beskedet att kvalspelet 

skulle ställas in. Besvikelsen var stor men 

förhoppningar att ett slutspel skulle genomföras och  

 

 

 

 

att chansen för oss att få delta var fortfarande stor. 

Spelarna hade kämpat bra under en hel säsong och 

var ordentligt förberedda. Slutspelet blev av men pga. 

ranking fick VG inte möjlighet att vara med detta år. 

Ledsna och besvikna blev vi allihop förstås, både 

spelare, föräldrar och ledare.  

Det blev att se framåt mot nästa säsong och vi är nu 

väldigt sugna på att kunna starta upp ett nygammalt 

lag med spelare födda 06–08. Vi kommer att göra det 

bästa vi kan för att 

20/21 ska bli ett härligt hockeyår där slutspelet 

genomförs på hemmaplan!  

Carin Ljung 

team manager 
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Disciplinutskottet – DU

Detta verksamhetsår har inte varit sig likt vilket även har visat sig i disciplinutskottet. 

Västergötlands Ishockeyförbund Disciplinutskottet har handlagt ärenden tillhörande Västergötlands distriktsserier, 

via telefonsammanträden. 

Distriktets målsättning är att inte få några anmälningar. 

 

Vi har haft tre anmälningar totalt.  Följande ärende har avhandlats. 

• A1, Grästorps IK, Fighting 

 

• A2, Mariestads BOIS, Unsportsmanlike Conduct 

 

• B2, Grästorps IK, Slashing 

Ytterligare ett ärende lämnades utan åtgärd. 

 

Distriktet har varit representerad i Ishockeyförbundet Region Syds Disciplinnämnd, samt varit representerad i Region 

Syds sportkonferens. 

 

Marie Kleifert 

 

Ordförande 
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SIF Hockeykonsulent
 

2020–2021 

En annorlunda och utmanande säsong är snart över, 

en säsong med både framgångar och motgångar. Min 

andra säsong som hockeykonsulent för Västergötland 

har varit utmanande och rolig, där man har fått tänka 

om och ställa om i stället för att ställa in. Vi har gått 

över på mycket digitalt för att kunna fortsätta stötta 

och ge föreningarna utbildning i dessa tider. Jag har 

träffat många duktiga ledare och spelare som är 

oerhört viktiga för vårt distrikt och dess utveckling.  

Föreningsbesöken 

Årets tema var närkampsspel och jag hann att 

genomföra elva besök innan pandemin tyvärr satte 

stopp. Dock ett ämne som blev mycket uppskattat 

och lärorikt för spelare och ledare. Vi kommer att 

genomföra detta besök även kommande år så att alla 

får ta del av det! Under våren genomförde vi en 

anpassad träning digitalt för att stötta föreningar i 

deras fortsatta träning där vi kom med tips och råd. 

Deltagarna fick chansen att stämma av läget och även 

utbyta erfarenheter med varandra. Totalt har jag 

träffat cirka 500 ledare och spelare på våra 

föreningsbesök. 

När jag sammanfattar säsongen så är jag så oerhört 

tacksam för det välkommande man får när jag 

kommer ut och träffar alla ledare och spelare. Det har 

också varit väldigt kul att få utbyta kunskaper och 

idéer med spelare och ledare.  

 

 

 

Utbildningar  

Under säsongen så har de fysiska utbildningarna 

minskat med tanke på covid-19. Jag hann att 

genomföra Tre kronors hockeyskola i Falköping med  

cirka 50 ledare. En mycket lyckad dag med många bra 

tankar och erfarenheter. Jag har också tillsammans 

med kollegor genomfört olika Webinar med fokus på 

målskytte, fysisk träning och ledarskap. Totalt har vi 

nått ut till cirka 900 ledare på dessa tre kvällar, vilket 

blev väldigt lyckat.  

 

 
 

Campverksamhet  
I år har vi inte genomfört någon campverksamhet för 

SIF räkning tyvärr.  

Distriktslagsverksamheten startade vi upp i augusti 

med läger och förberedelse inför kvalspel, tyvärr blev 

det inställt för vår del. Vi hann att starta upp Team 06 

och genomförde två öppna träningar innan vi fick 

stänga ner. Vi kommer genomföra webinar för killar 

födda 2006 under april månad. 

Distriktslagsverksamheten är en otroligt rolig och 

utvecklande del att vara med på. Förbundet har 

någonting på gång för att bli ett framgångsrikt distrikt 

igen. Föreningarna är nyfikna på vad vi gör och 

försöker skapa bra förutsättningar på hemmaplan. 
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Övrig verksamhet 

Förutom föreningsbesök och olika webinar så har jag deltagit på fler möten och utbildningskvällar som både SIF, 

Västergötland och Region syd har  

arrangerat. Många bra kvällar med många bra idéer för att kunna utveckla vår verksamhet.  

Jag har tillsammans med Daniel Henryson och Rune Bäckman också reviderat distriktslagsverksamhetens 

spelarkompendium, fyskompendium samt övningskompendium.  

Vi har även tillsammans under våren tagit fram  

material och startat upp tränarakademin och Västgötaveckan som startar till hösten.  

 

Slutord 

Till slut vill jag bara säga stort tack för denna säsong. Ni gör ett jättebra jobb ute i föreningarna och jag känner mig 

alltid välkommen när jag är på plats! Fortsätt med ert arbete ute i föreningarna som hoppas jag att vi ses till hösten! 

Är det några frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er!   

Vi ses säsongen 2021/2022 

Oskar Larsson  

Hockeykonsulent Västergötland
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Samverkan RF-SISU
 

LOK-stödsstatistik 2020 

Under 2020 sökte sammanlagt 20 st. 

ishockeyföreningar LOK-stöd tillhörande 

Västergötlands Ishockeyförbund.  

Totalt antal deltagartillfällen flickor:  9 093 st. 

Totalt antal deltagartillfällen pojkar:  188 178 st. 

Antal ledartillfällen:  194 903 st. 

Totalt godkänt belopp:  1 716 962 kr 

 

Projektstöd IF 
Under 2020 beviljades det Projektstöd IF till 12 olika 

ishockeyföreningar med ett totalt beviljat belopp på 

97 719 kr inom nedanstående områden. 

• Ungdomar kvar i idrotten: 4 st 

föreningar 

• Bibehålla verksamhet under Corona:  

6 st föreningar 

• Utbilda barn- och ungdomsledare: 2 

st föreningar 

• Idrottssvaga områden: 0 st 

föreningar 

SDF-Stöd 
Vi beviljade under 2020 ett ekonomiskt SDF-stöd på 

10 000 kr för föreningsrepresentanters deltagande i 

Föreningssymposiet, samt stöd från RF-SISU 

konsulent på plats under dagen. Föreningssymposiet 

samarrangeras av Västergötlands Ishockeyförbund, 

Västergötlands Fotbollförbund och Västergötlands 

Handbollförbund. Under dagen möttes man kring 

frågor som föreningarnas framtid, ledarskap, 

jämställdhet och värdegrund. Agendan varvades av 

föreläsningar och erfarenhetsutbyten. 

Föreningsbesök 
Sammanlagt registrerade RF-SISU föreningsbesök hos 

15 av distriktets ishockeyföreningar under 2020. 

Under ett föreningsbesök går man tillsammans 

igenom föreningens utbildningsbehov under året och 

gör upp en utbildningsplan. Utöver dessa besök har 

det registrerats utbildningsverksamhet i 19 av 

distriktets föreningar. 

 

Utbildningstimmar 
Totalt genomfördes det sammanlagt 940 

utbildningstimmar i förbundets regi och 5 848 

utbildningstimmar i 343 st. lärgrupper och 19 st. 

ishockeyföreningarna under 2020.  

Samverkan kring Hemmaplansmodellen 
I arbetet med Hemmaplansmodellen samarbetar vi, 

VIF och RF-SISU VG, i de olika delarna. 

Föreningsutveckling där vi tittar på organisation och 

resursfördelning är några av de områden vi på RF-

SISU har många bra verktyg och metoder att använda. 

Året startade med många och aktiva ambitioner att 

jobba med sin Hemmaplan men tyvärr satte 

pandemin många käppar i hjulet. Vill ändå nämna 

några exempel där vi samverkat: 

• Mariestad BOIS som tagit fram en interaktiv 

utbildningsfilm som bygger på 

Hemmaplansmodellens grunder och målgruppen är 

ledare och föräldrar. Filmen avslutas med ett antal 

frågor som styrelsen sammanställer svaren och 

jobbar vidare med dem. 

• Nittorps IK har valt att jobba med sin värdegrund 

där man lyfter individen mentalt. Ett löpande arbete 

där omtanke värderas för att ge alla medlemmar 

bästa förutsättningar för både idrott och vardag. 

• Skara IK, har jobbat med sin organisation, där 

styrkor och svagheter har identifierats för att skapa 

möjligheter att jobba vidare med.  

• Vänersborgs hade planer på föreningsutveckling 

samt jobba med Barnkonventionen, genomfördes i 

mindre skala än planerat. 

• HC Lidköping har bl. a arrangerat ”lägerverksamhet” 

där frågor som rör hemmaplansmodellen varit uppe 

exempelvis ledarskap och lagstärkande aktiviteter. 

• Föreningsbesök tillsammans med 

Hockeykonsulenten där det varit möjligt 

Projekt, i samverkan VIF och RF-SISU 

Västra Götaland 

-Ishockey - med respekt och en schysst 

kultur  

-Matchmiljö 

-Västgötaveckan och Tränarakademin 
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Konferenser som VIF erbjudits och deltagit på

 
Information om Distriktsutredningen och kommande 

RIM. Information om restriktioner vad gäller Corona 

och anpassningar samt 2 st. informationstillfällen om 

kompensationsstödet till föreningar vid intäktsbortfall 

pga. Corona 

 

 

Elaine Eksvärd – en inspirationsföreläsning erbjöds i 

december som uppskattning för det goda arbetet 

förbunden gör för idrotten. Elaine är en erkänd 

retoriker och pratade om det digitala mötet och hur vi 

gör det ”levande”. Enkla och handfasta verktyg fick 

deltagarna med sig att använda när man håller ett 

digitalt möte. 

Margareta Persson 

RF-SISU Västra Götaland 

 

Säsongsregistrerade spelare i Västergötland 

2017/2018 

                                                Män       Kvinnor       Totalt 

Knattar (0-9)                         1018      153              1171 

Ungdom (10-20)                  1856       103              1959 

Senior (>20)                          790         39                820 

Säsongsregistreringar         3664       295             3959 

 

2018/2019 

                                                Män       Kvinnor       Totalt 

Knattar (0-9)                         1000      169              1169 

Ungdom (10-20)                  1888       103              1991 

Senior (>20)                          664         39                703 

Säsongsregistreringar         3552       311             3863 

 

2019/2020 

                                                Män       Kvinnor       Totalt 

Knattar (0-9)                         1037      192              1229 

Ungdom (10-20)                  1892       131              2023 

Senior (>20)                          695         34                729 

Säsongsregistreringar         3624       357             3981 

 

2020/2021 

                                                Män       Kvinnor       Totalt 

Knattar (0-9)                         990         171              1161 

Ungdom (10-20)                  1851       137              1988 

Senior (>20)                          606         47                653 

Säsongsregistreringar         3447       355             3802 
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Föreningssymposiet  
 

VI STÄLLER INTE IN – VI STÄLLER OM. 

Föreningssymposiet 2021 kunde inte genomföras 

fysiskt pga. Covid-19. Konceptet blev digitalt i stället 

där vi sände live från en studio där det varvades 

föreläsningar med workshops. Deltagarna kunde 

antingen sitta uppkopplade föreningsvis eller själva. I 

vanlig ordning och som efterfrågas ägnades dagen 

även åt erfarenhetsutbyte med andra föreningar och 

idrotter kring aktuella ämnen. 

Anna-Maria Setzman (pressansvarig 

Riksidrottsförbundet) började dagen men en 

föreläsning om VILKA TRENDER SER VI I DAGENS 

SAMHÄLLE, HUR PÅVERKAS VI I VÅR FÖRENING?  

Där fick vi reda på att det kunde skilja en hel del 

beroende på vart i landet man bedriver sin förening, 

vilken idrott och vilka kanaler man använder. Men 

helklart är det att man som förening måste hänga 

med i samhällets utveckling och vara lyhörda. 

Efter lunch intog Aron Schoug (Doktorand i pedagogik 

– ideellt arbete och ledarskap) scenen för sin 

föreläsning. HUR FÅR VI FLER ATT ENGAGERA SIG 

IDEELT, HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

IDEELLT ENGAGEMANG? Aron delade med sig av sin 

forskning kring frågeställningarna och gav många tips 

hur man skall tänka för att rekrytera ideella till sin 

förening. Viktigt att  

 

 

 

tänka på är att våga fråga, tydliga 

roller/arbetsbeskrivningar men framför allt visa på 

hur kul vi har i vår förening. 

Många goda tips och idéer kom fram på de 

efterföljande workshops med erfarenhetsutbyte 

mellan föreningar och förbund i de olika idrotterna. 

En väldigt lyckad dag och koncept, totalt ca:150 

deltagare fördelat på 60 föreningar. 

Roligt att föreningssymposiet sprider sig även utan för 

våra gränser, i år hade vi anmälda deltagare från 

Halmstads Kommun och IF Björklöven för att nämna 

några exempel. 

Föreningssymposiet 2022 är planerat till januari. 

Upplägg och datum återkommer vi om. 

Tränarsymposiet 

Tränarsymposiet fick vi tyvärr ställa in pga. Covid-19. 

Väldigt tråkigt då vi hade ett spännande program för 

upplagan 2021. Tränarsymposiet 2022 är planerat till 

14–15 januari men hur och i vilken form får vi 

återkomma om. 

 

Anders Strålman, koordinator 

Västergötlands Ishockeyförbund
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Mål och verksamhetsplan 
 

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 2021 – 2022 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 RF-SISU Västra 

Götaland 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 RF-SISU Västra Götaland 

genomföra föreningsbesök. 

 

Att i samverkan med RF-SISU Västra Götaland 

genomföra utbildningar i idrottens föreningslära 

 

4. Styrelse och organisation 

Västergötlands Ishockeyförbunds roll och uppgift är: 

 

Att i samverkan med RF-SISU Västra Götaland 

utveckla samarbetet mellan styrelse och kommittéer. 

Arbeta för en klarare rollfördelning med tydliga 

arbetsbeskrivningar samt delegering och 

befogenheter inom organisationen. 

 

Att i samverkan med RF-SISU Västra Götaland 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 RF-SISU Västra Götaland verka 

för att fler unga tjejer börjar spela ishockey. 
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Västgötamodellen 
 

Föreningarna i Västergötland ingick i en historisk 

överenskommelse hösten 2015, som man valde att 

kalla 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. 

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. 

 

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. 

 

 



          Verksamhetsberättelse 2020 – 2021     Västergötlands Ishockeyförbund  

___________________________________________________________________________ 

 

   
28 

       

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Övergångar/Spelarlicencer U10-16

Övergångar Licenser

3,53

1,9

2,92

3,13 3,1

2,07

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016

Procent jämnförelse 



          Verksamhetsberättelse 2020 – 2021     Västergötlands Ishockeyförbund  

___________________________________________________________________________ 

 

   
29 

Samsyn Västergötland  

 

Bakgrund 

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens 

och ungdomarnas perspektiv. Däri grundas 

satsningen Samsyn Västergötland som går ut på att 

barn och ungdomar till och med 15 år ska kunna hålla 

på med flera idrotter samtidigt. 

Samsyn Västergötland är en unik satsning där man 

utgår 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 olika idrotter 

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 Bandyförbundet Distrikt Västergötland har enats 

om de här riktlinjerna när det gäller säsonger. 

Förbunden arbetar och tar gemensamt ansvar för att 

barn och ungdomar tom 15 år ska kunna hålla på med 

fler idrotter samtidigt. I största möjliga mån ska 

aktiviteter organiseras så att barn och ungdomar inte 

”tvingas att välja” aktivitet. 

Riktlinjer 

Man spelar klart sina säsonger 

Respektive idrott måste få ha träningar ”året runt” för 

de som bara väljer att utöva en idrott 

Vid cuper och träningar som anordnas när en idrott 

har lågsäsong och krockar med idrott i  

hög-säsong rekommenderar vi 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. 

Respektive förbund ska ta upp Samsyns riktlinjer på 

ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och 

ordförande i föreningarna har god kännedom om 

Samsyn. 

 

 

Högsäsonger 

Nedan högsäsonger gäller för idrottens tävlings- och 

spelarutbildningsverksamhet samt andra aktiviteter 

arrangerade av distrikten. 

Fotboll april - september  

Handboll oktober - mars  

Ishockey oktober – mars 

Innebandy oktober - mars  

Bandy oktober – mars 

Avtal 

Fotboll-,Handboll,-Ishockey-,Innebandy och 

Bandyförbundet i Västergötland arbetar och tar 

gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 15 

år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi 

ska i största möjliga mån undvika arr organisera våra 

aktiviteter så att barn och ungdomar ”tvingas att” 

välja aktivitet.  

Det gör vi genom att; 

Varje idrott har utsett minst en representant till en 

arbetsgrupp som samordnad av RF-SISU. 

Arbetsgruppen ses ett antal gånger per år för en 

gemensam planering av aktiviteter och utveckling av 

Samsynsarbetet i distriktet.  

Arbetsgruppen har fokus på 

Att sprida kunskap kring fördelarna med 

multiidrottande samt göra föreningarna medvetna 

om avtalet och dess innehåll. Detta sker bland annat 

på föreningsträffar, utbildningar eller andra 

sammankomster. Syftet är att ha individen i fokus och 

i möjligaste mån undvika kollisioner mellan idrotterna 

när det gäller tävlings-, spelarutbildnings-, och DM-

verksamhet. Förutom detta verkar arbetsgruppen för 

att få till lokala Samsynsavtal mellan föreningar på 

kommunnivå. 
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Aktiviteter   

Förbundet gör sitt yttersta för att undvika kollisioner 

på distriktsnivå, där vi kan påverka. Dock finns det 

tävlingar, turneringar, läger mm som ägs, planeras 

och genomförs regionalt eller nationellt där vi inte 

kan påverka, endast ge rekommendationer, enligt 

nedan: 

Vid en eventuell kollision mellan det olika idrotterna 

på högre nivå där vi inte kan styra verksamheten ska 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en eventuell kollision t ex match på distriktsnivå i 

både innebandy och bandy ska ledaren inte försöka 

påverka individens beslut genom att säga att denne 

inte längre får delta i den ena eller den andra 

idrotten.  

Vi vill förtydliga att avtalet är skrivet på distriktsnivå, 

vi kan inte ta ansvar för hur enskilda föreningar eller 

ledare planerar sin verksamhet. Vi hoppas däremot 

att dialoger kring detta förs även på kommun och 

föreningsnivå. 

Högsäsonger 

Nedan högsäsonger gäller för idrottens tävling- och 

spelarutbildningsverksamhet samt andra 

aktiviteter arrangerade av distrikten. 

Fotboll april-september 

Handboll oktober-mars 

Ishockey oktober-mars 

Innebandy oktober-mars 

Bandy oktober-mars 
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Serietabeller 
HockeyEttan Södra 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 IF Troja/Ljungby 22 16 3 3 94:53 (41) 52 1 2 0 0 

2 Nybro Vikings IF 22 13 3 6 67:52 (15) 43 1 1 0 1 

3 Karlskrona HK 22 13 3 6 65:55 (10) 43 1 2 0 0 

4 Mörrums GoIS IK 22 11 4 7 62:60 (2) 40 2 0 1 1 

5 Vimmerby HC 22 12 2 8 71:49 (22) 39 0 1 1 0 

6 Halmstad Hammers HC 22 8 5 9 75:65 (10) 33 2 1 2 0 

7 Tranås AIF 22 9 4 9 70:71 (-1) 32 0 1 1 2 

8 KRIF Hockey 22 8 5 9 60:65 (-5) 31 1 1 1 2 

9 Kalmar HC 22 4 10 8 69:70 (-1) 27 3 0 2 5 

10 Hanhals IF 22 5 5 12 63:83 (-20) 23 1 1 2 1 

11 Borås HC 22 5 4 13 49:83 (-34) 21 1 2 1 0 

12 Tyringe SoSS 22 3 2 17 48:87 (-39) 12 0 1 1 0 
 

 

HockeyEttan Västra 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 HC Dalen 22 14 5 3 84:48 (36) 49 2 1 0 2 

2 Mariestad BoIS HC 22 12 6 4 81:52 (29) 45 2 2 1 1 

3 Skövde IK 22 12 4 6 77:67 (10) 42 1 2 1 0 

4 Borlänge HF 22 13 2 7 91:57 (34) 41 0 2 0 0 

5 Forshaga IF 22 13 1 8 82:58 (24) 41 1 0 0 0 

6 Lindlövens IF 22 10 7 5 74:62 (12) 41 1 1 3 2 

8 Kumla HC Black Bulls 22 7 4 11 71:77 (-6) 29 3 0 1 0 

9 Grums IK 22 7 5 10 58:84 (-26) 27 1 2 0 2 

10 Eskilstuna Linden Hockey 22 5 2 15 55:92 (-37) 18 0 0 1 1 

11 Malungs IF 22 3 6 13 61:97 (-36) 17 2 2 0 2 

12 Surahammars IF 22 1 7 14 53:86 (-33) 15 2 2 3 0 
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AllEttan Södra 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Nybro Vikings IF 18 12 3 3 73:41 (32) 42 0 0 3 0 

2 HC Dalen 18 10 4 4 60:42 (18) 36 0 1 2 1 

3 Vimmerby HC 18 11 1 6 53:41 (12) 35 0 0 1 0 

4 Huddinge IK 18 8 2 8 52:56 (-4) 27 0 0 1 1 

5 IF Troja/Ljungby 18 6 6 6 46:51 (-5) 26 1 0 1 4 

6 Mörrums GoIS IK 18 5 5 8 57:53 (4) 24 1 0 3 1 

7 Mariestad BoIS HC 18 6 4 8 46:55 (-9) 24 0 0 2 2 

8 Visby/Roma HK 18 6 3 9 46:51 (-5) 21 0 1 0 2 

9 Karlskrona HK 18 5 5 8 41:52 (-11) 21 0 0 1 4 

10 Skövde IK 18 4 1 13 42:74 (-32) 14 0 0 1 0 
 

 

HockeyEttan Södra vår 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Halmstad Hammers HC 18 13 2 3 71:42 (29) 48 1 0 0 1 

2 Kalmar HC 18 10 3 5 74:57 (17) 37 1 1 0 1 

3 Hanhals IF 18 9 3 6 54:54 (0) 35 1 0 2 0 

4 Tranås AIF 18 9 1 8 64:56 (8) 33 0 1 0 0 

5 KRIF Hockey 18 5 3 10 59:70 (-11) 23 0 1 1 1 

6 Tyringe SoSS 18 6 0 12 58:66 (-8) 18 0 0 0 0 

7 Borås HC 18 4 2 12 43:78 (-35) 16 0 0 1 1 
 

 

Playoff till Allsv. Kval 

Sextondelsfinal 
 
Mariestad BoIS HC - Eskilstuna Linden Hockey 2 - 0 

  

Eskilstuna Linden Hockey - Mariestad BoIS HC 2 - 4 (2 - 2, 0 - 1, 0 - 1) 

Mariestad BoIS HC - Eskilstuna Linden Hockey 6 - 1 (2 - 0, 0 - 1, 4 - 0) 

  

  

Åttondelsdelfinal   

HC Dalen - Mariestad BoIS HC 0 - 2 

  

Mariestad BoIS HC - HC Dalen 3 - 2 (1 - 1, 1 - 0, 1 - 1) 

HC Dalen - Mariestad BoIS HC 1 - 2 (0 - 1, 1 - 1, 0 - 0) 
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Kvartsfinal   

Bodens HF - Mariestad BoIS HC 0 - 2 

  

Mariestad BoIS HC - Bodens HF 5 - 1 (1 - 1, 2 - 0, 2 - 0) 

Bodens HF - Mariestad BoIS HC 1 - 4 (0 - 0, 0 - 0, 1 - 4) 
 

 

 

Kvalserie till Allsvenskan  

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 IF Troja/Ljungby 6 3 3 0 14:10 (4) 14 2 0 0 1 

2 Nybro Vikings IF 6 3 1 2 26:11 (15) 11 0 0 1 0 

3 Hudiksvalls HC 6 2 1 3 9:19 (-10) 7 0 1 0 0 

4 Mariestad BoIS HC 6 1 1 4 13:22 (-9) 4 0 1 0 0 

 

Kvalserie Södra till Hockeyettan 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Tranås AIF 6 4 0 2 18:13 (5) 12 0 0 0 0 

2 KRIF Hockey 6 4 0 2 15:14 (1) 12 0 0 0 0 

3 Tyringe SoSS 6 3 0 3 20:17 (3) 9 0 0 0 0 

4 Borås HC 6 1 0 5 14:23 (-9) 3 0 0 0 0 
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Historisk första upplaga av  

Västergötlands E-sport NHL-21 
 

E-Sport NHL21 Senior 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Borås HC S 5 4 1 0 38:11 (27) 14 1 0 0 0 

2 IFK Falköping IK S 5 4 0 1 25:15 (10) 12 0 0 0 0 

3 Skövde IK S 5 2 1 2 11:12 (-1) 7 0 1 0 0 

4 Tibro IK 5 2 0 3 17:14 (3) 6 0 0 0 0 

5 Mariestad BoIS HC S 5 2 0 3 12:17 (-5) 6 0 0 0 0 

6 Västergötland 5 0 0 5 8:42 (-34) 0 0 0 0 0 

 

Semifinal 1    

Borås HC S - Tibro IK  1 - 0 

   

Borås HC S - Tibro IK  10 - 1 (3 - 0, 3 - 0, 4 - 1) 
 
Semifinal 2   

IFK Falköping IK S - Skövde IK S 0 - 1 

   

IFK Falköping IK S - Skövde IK S 2 - 4 (1 - 0, 1 - 2, 0 - 2) 

   

Final   
 
 
Borås HC S - Skövde IK S  1 - 0 

   

Borås HC S - Skövde IK S  2 - 1 (0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 1 - 0) 
 
Match om 3:e pris   

Tibro IK - IFK Falköping IK S 0 - 1 

   

Tibro IK - IFK Falköping IK S 1 - 2 (0 - 1, 1 - 0, 0 - 0, 0 - 1) 
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E-Sport NHL21 Junior/Ungdom A 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Mariestad BoIS HC 5 5 0 0 30:6 (24) 15 0 0 0 0 

2 HC Lidköping Red Roosters 5 4 0 1 28:7 (21) 12 0 0 0 0 

3 Skara IK 5 3 0 2 28:12 (16) 9 0 0 0 0 

4 Skövde IK 5 2 0 3 17:29 (-12) 6 0 0 0 0 

5 IFK Falköping IK 5 1 0 4 8:36 (-28) 3 0 0 0 0 

6 Grästorps IK 5 0 0 5 9:30 (-21) 0 0 0 0 0 

 

E-Sport NHL21 Junior/Ungdom B 

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL 

1 Skövde IK J 5 4 0 1 22:15 (7) 12 0 0 0 0 

2 Mariestad BoIS J 5 3 1 1 21:14 (7) 10 0 0 0 1 

3 Grästorps IK J 5 2 1 2 23:21 (2) 8 1 0 0 0 

4 Tidaholms HF 5 1 3 1 14:16 (-2) 7 0 2 1 0 

5 Borås HC 5 2 0 3 12:20 (-8) 6 0 0 0 0 

6 Nittorps IK 5 0 1 4 13:19 (-6) 2 1 0 0 0 
 

 

Semifinal 1    

Mariestad BoIS HC - Mariestad BoIS J 1 - 0 

   

Mariestad BoIS HC - Mariestad BoIS J 4 - 1 (1 - 0, 1 - 0, 2 - 1) 
 
Semifinal 2   

Skövde IK J - HC Lidköping Red Roosters 1 - 0 

   

Skövde IK J - HC Lidköping Red Roosters 3 - 2 (2 - 0, 1 - 1, 0 - 1) 

   

Final   
 
Mariestad BoIS HC - Skövde IK J 1 - 0 

   

Mariestad BoIS HC - Skövde IK J 3 - 2 (2 - 0, 0 - 1, 0 - 1, 0 - 0, 1 - 0) 
 
 
Match om 3:e pris   

Mariestad BoIS J - HC Lidköping Red Roosters 1 - 0 

   

Mariestad BoIS J - HC Lidköping Red Roosters 6 - 4 (2 - 0, 1 - 0, 3 - 4) 
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Slutord 
 

Vilken konstig säsong! 

När jag sitter här i år och ser tillbaka på säsongen som 

varit kan jag konstatera att det har varit den 

konstigaste säsongen i Västergötlands 

ishockeyförbunds snart 75 åriga liv. 

I höstas när jag fick ett samtal av Svenska 

ishockeyförbundets tävlingschef Olof Östblom som sa 

”förbered er på att vi måste stänga ner all 

verksamhet” trodde jag inte det var sant, visst jag 

hade fullt klart för mig att hela världen inkl. Sverige 

och Västergötland var hårt drabbade av den hemska 

pandemin men att det skulle gå så långt att vi 

tvingades ställa in och pausa allt i vår fantastiska 

sport hade man aldrig kunnat drömma om… Det blev 

verkligen ett ”wake up call”! Jag vet att efter det 

samtalet satt jag bara och stirrade rätt ut och tänkte, 

detta går aldrig! Hur ska vi kunna behålla det vi byggt 

upp i ishockeyn och vad händer med alla våra 

föreningar? Hopplösheten var nära! 

Efter några timmar när beslutet var fattat ringde både 

föreningar, ledare samt andra personer och givetvis 

sa att det var tufft, men alla hade ett mantra! Vi ska 

fixa det! Detta är något som verkligen gjorde att jag 

tillsammans med övriga i Västergötlands 

Ishockeyförbund knöt näven och sa nu kör vi! Visst 

har det varit tufft men samtidigt är jag så oerhört 

tacksam och glad för att vi gemensamt jobbat oss 

igenom denna säsong. Det finns så oerhört många ute 

i distriktet som brinner för vår idrott och är kreativa 

samt lägger ner ett oerhört arbete vilket gör att jag 

blir nästan tårögd när jag tänker på det.  

Vi tog oss igenom säsongen med mycket bra saker 

genomförda och även mycket ny kunskap som jag tror 

vi kommer ha nytta av i framtiden. Så även om inte 

pandemin är över än ser vi ju ändå ljuset i tunneln… 

även om ljuset kan vara ett tåg. 

 

Så vi i VG planerar för en säsong 2021/2022 som ska 

vara normal men förbereder oss även för en tuff 

säsong igen.  

Men låt oss nu tro på en underbar ny säsong med 

publik på våra matcher, fullt med barn i våra arenor  

 

 

 

samt ett enormt positivt media tryck om ishockeyn, 

för detta tror jag är möjligt. Extra kul är ju det då att 

vi under nästa säsong fyller 75 år vilket vi givetvis ska 

fira med diverse saker. Inte minst tv-puck slutspelet 

som kommer att spelas i Mariestad och Skövde. Detta 

är något som jag verkligen ser fram emot och är 

dessutom övertygad om att det kommer bli 

superhäftigt.  Så boka redan nu in helgen vecka 44! 

Givetvis ska vi inte bara fira utan också jobba stenhårt 

för att bli det självklara valet gällande idrott för alla 

barn och ungdomar, dels genom att jobba ännu mer 

med ”Hemmaplans modellen” som vi arbetat fram, 

dels kanske fler bra idéer som kommit fram under 

året från alla? För tillsammans gör vi ishockeyn och 

Västergötlands ishockeyförbund starkare! 

Jag vill med detta passa på att tacka alla som jobbar 

för Västergötlandsishockey 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!! 

 

Med vänlig hälsning! 

Jonas Sandberg 
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Jonas Sandberg 

 

Mikael Lennartsson-Kellet 

 

Birgitta Thilander 

 

Marie Kleifert 

 

Joakim Karlsson 

 

Peter Boström 

 

Stefan Rubach 

 

Johan Fällström 

 

Cecilia Frank 
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund 

 
Kansli: 

E-post: info@vghockey.se 
Telefon: 070-643 10 39 

 
Besöksadress: 

Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49, Skövde 
 

Postadress: 
Västergötlands Ishockeyförbund

 


