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Dagordning 

Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte 

Onsdag den 12 juni 2019 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 180501–190430

b/ Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 180501–190430

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 fem styrelseledamöter för en tid av två år. Avgående: Peter Boström,

Johan Henriksson, Johan Fällström, Joakim Karlsson och Mikael Lennartsson

Kellett

15. Val av 2 revisorer jämte suppleant för tiden till och med nästa årsmöte.

Avgående: Jan Andersson, Tobias Forslund och Sari Leinonen

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.

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 2019-04-30. 

 

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. 

 

 

 

Förening Antal röster Förening Antal röster 

Borås HC 7 – 322 licensierade Skövde HC 1 – 24 licensierade  

Fotskäls HC 3 – 129 Skövde IK 6 – 271 

Fritsla Hockeyklubb 1 – 31 Sörhaga/Alingsås HC 5 – 226 

Grästorps IK 6 – 258 Tibro IK 5 – 216 

HC Lidköping 6 – 287 Tidaholms HF 3 -  137 

IFK Falköping 4 – 185 Trollhättans HC 6 – 295 

LN70HC 3 – 128 Töreboda HF 3 – 143 

Mariestads Bois HC 7 – 320 Ulricehamns IF 5 – 202 

Nittorps IK 3 – 126 Vårgårda HC 2 – 71 

Skara IK 4 -  153 Vänersborgs HC 7 – 339 

 

87 röster från 20 föreningar 

 

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 
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Organisation 
 

Styrelsen 

Ordförande 

Jonas Sandberg 

Vice ordförande 

Mikael Lennartsson Kellett 

Kassör 

Birgitta Thilander 

Sekreterare 

Marie Kleifert 

Ledamöter 

Stefan Rubach 

Cecilia Frank 

Johan Fällström 

Joakim Karlsson 

Peter Boström 

Johan Henriksson 

Adjungerad  

Anders Strålman 

 

Tävlingskommittén 

Ordförande  

Joakim Karlsson 

Johan Fällström 

Kent Johansson 

Johan Gustavsson 

Christoffer Lindqvist 

Adjungerad    

Anders Strålman 

 

Administrationskommittén 

Ordförande    

Mikael Lennartsson Kellett 

Birgitta Thilander 

Marie Kleifert 

Liz Andersson 

Ingemar Svensson 

Bo Möller 

Mikael Hjerpe 

Adjungerad  

Anders Strålman 

Funktionärskommittén 

Ordförande    

Peter Boström 

Johan Wedin 

Robin Larsson 

David Gustafsson 

Sebastian Ebberstein 

Per-Håkan Lindahl 

 

Utbildningskommittén 

Ordförande    

Stefan Rubach 

Anna Åhlin 

Jessica Åberg 

Lars Lagström 

Rune Bäckman 

Adjungerad, SIF hockeykonsulent  

Martin Dahlin 

 

Tjejkommittén 

Ordförande    

Cecilia Frank 

Carin Ljung 

Nicklas Ahlm 

Morgan Svensson 

Mikael Persson-Riis 

Jonas Möller 

Robert Medin 

 

Distriktslag 

Ordförande    

Johan Henriksson 

Anders Spaak 

Bjarne Hurtig 

Mattias Remstam 

Daniel Henryson 

Viktor Måbäck 

Stefan Svedberg 

Patrik Törnlund 

Carin Ljung 

Nicklas Ahlm 
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Disciplinkommittén 

Ordförande    

Per-Håkan Lindahl 

Peter Boström 

Joakim Karlsson 

 

Valberedning 

Sammankallande   

Bo Tallbo 

Norr    

Anders Collberg 

Suppleant    

John Kleifert 

Syd    

Kjell Josefsson 

Suppleant 

Sari Leinonen 

Väst    

Bo Tallbo 

Suppleant    

Oskar Andersson 

 

Revisorer 

Ordinarie    

Jan Andersson 

Tobias Forslund 

Suppleant    

Sari Leinonen 

 

Personal    

Anders Strålman 

Emelie Löfgren Sjöholm  

 

 

 

Årsmöte 

Onsdag den 13 juni 2018 höll Västergötlands Ishockeyförbund ordinarie årsmöte på Scandic 

Billingen, Skövde. 

17 av 20 föreningar var representerade. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
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Representation 
 

Under verksamhetsåret har förbundet varit representerat vid bl.a. nedanstående konferenser 

och sammankomster: 

 

Svenska Ishockeyförbundets extra förbundsmöte  Marie Kleifert 

 

Svenska Ishockeyförbundets ordförandemöten  Jonas Sandberg 

      

Svenska Ishockeyförbundets Disciplinforum  Peter Boström 

 

Svenska Ishockeyförbundets Instruktörutbildning domare Robin Larsson 

 

Svenska Ishockeyförbundets Supervisorutbildning   Robin Larsson 

     Niklas Eriksson 

 

Svenska Ishockeyförbundets SDF-Utveckling  Anders Strålman 

 

Svenska Ishockeyförbundets projekt -behålla flickor  Nichlas Ahlm 

10–14 år, år 2.     Cecilia Frank 

 

 

Svensk ishockey strategiarbete 2017-2022  Mikael Lennartsson Kellett 

     Anders Strålman 

 

Presentation Västgötamodellen    Anders Strålman 

Oslo Ishockeykrets     

 

Flickhockeysymposium    Cecilia Frank 

     Nichlas Ahlm 

     Anna Åhlin 

 

Region Syds ordförandegrupp   Jonas Sandberg 

     Mikael Lennartsson Kellett 

 

Region Syds kommittéverksamhet    

Dam     Nichlas Ahlm 

Funktionär     Peter Boström 

Robin Larsson 

Disciplin     Peter Boström  

Robin Larsson 

Tävling     Johan Fällström 

     Joakim Karlsson 
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     Anders Strålman 

Spelarutbildning    Johan Henriksson 

Ledarutbildning     Stefan Rubach 

 

Region Syd konferenser    Nichlas Ahlm 

     Cecilia Frank 

Peter Boström 

     Johan Fällström 

     Johan Henriksson 

     Joakim Karlsson 

Robin Larsson 

Stefan Rubach

 Jonas Sandberg 

SDF Samverkanskonferens    Cecilia Frank 

     Anders Strålman 

 

Västergötlands idrottsförbunds årsstämma  Marie Kleifert 

      

 

SISU idrottsutbildarnas årsstämma   Marie Kleifert 
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Balansräkning  

   

Tillgångar 2018-04-30 2019-04-30 

   

Kassa och Bank 1 942 715               1 892 681  

Kundfordringar 64 800                    85 232  

Upplupna intäkter 24 193                    42 525  

Omsättningstillgångar 2 031 708               2 020 438  

   

Inventarier 1                             1  

Anläggningstillgångar 1                             1  

   

Summa tillgångar 2 031 709               2 020 439  

   
   

Skulder och eget kapital   

Upplupna kostnader 9 231                    43 838  

Upplupna löner soc.avgifter, personal och löneskatt 45 751                    52 676  

Upplupen semesterlön 30 000                    30 000  

Skatteskuld 9 570                    16 341  

Leverantörsskulder 149 269                  129 037  

Utbildningsplan ledare, skuld 128 000                    86 200  

Kortfristiga skulder 371 821                  358 092  

   

Anslag SIF -                           -    

VM-medel SIF 210 000                  210 000  

Interrimskulder -                           -    

Långfristiga skulder 210 000                  210 000  

   

Totalt Skulder 581 821                  568 092  

   

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 482 381                  494 887  

Redovisat resultat 12 507                      2 460  

Eget kapital 719 888                  722 347  

   

Summa skulder och eget kapital 2 031 709               2 020 439  
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Resultaträkning 

 
Resultaträkning   

   

Intäkter  2017 - 2018   2018 - 2019  

Avgifter               1 204 742                1 323 293  

Anslag och bidrag                  593 314                   571 330  

Övriga intäkter                  524 823                   553 433  

Ränteintäkter                         529                            -    

Totalt               2 323 408                2 448 056  

   

   

Kostnader  2017 - 2018   2018 - 2019  

Avgifter                  894 533                   861 699  

Lokalkostnader                    27 059                     36 805  

Material och verksamhetskostnader                  415 907                   472 715  

Personalkostnader                  973 347                1 074 365  

Räntekostnader                           55                            12  

Totalt               2 310 901                2 445 596  
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Revisionsberättelse 
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Administrationskommittén - AK 
 

Under verksamhetsåret har AK arbetat med löpande frågor kring ekonomi och marknad. Man 

har genomfört ett byte av bank från Sparbanken Sjuhärad till Länsförsäkringar för att 

underlätta distriktets löpande verksamhet. Det pågår också diskussioner med 

Länsförsäkringar kring samarbete gällande föreningsdomare. Ett arbete som vi hoppas skall 

bli klart under nästkommande säsong. 

 

Marknadsföringsmässigt så har man arbetat fram olika sponsorpaket, dels för 

distriktslagsverksamheten men även för distriktets kommande arrangemang 

Föreningssymposium, TV-puckskval för tjejer 2019 samt TV-puckslutspel 2021. Dessa 

sponsorpaket går det att läsa mer om på distriktets hemsida. 

 

Mikael Lennartsson Kellett 

ordförande 
 

  

Joakim Karlsson presenterar Rikard Grönborg på Hockeysymposiet 
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Tjejhockeykommittén - TJK 
 

Vi har inför detta verksamhetsår bytt namn från damhockeykommitté till tjejhockeykommitté. 

Vi har varit en grupp på sju personer som jobbat för att fortsätta få fler tjejer att börja spela 

ishockey och sedan fortsätta inom sporten. 

Vi har tillsammans med flera föreningar arrangerat olika aktiviteter för tjejer i Västergötland. 

Under sista delen av säsongen så ordnades poolspel där föreningarna fick anmäla lag. Ett 

steg mot seriespel för tjejerna. Vi har haft flera möten där vi planerat våra aktiviteter samt 

försökt utveckla det fortsatta arbetet. Sedan har vi varit på plats på aktiviteterna tillsammans 

med tjejerna.  

TJK var representerad av Cecilia Frank och Nichlas Ahlm i Stockholm, den 13–14 april 2019, 

för uppstart av andra året av ”Projekt - behålla flickor 10–14 år”. Cecilia Frank och Nichlas 

Ahlm representerade också på Flickhockeysymposiet i Jönköping den 24 november 2018.  

Nichlas Ahlm har varit Västergötlands representant i Region Syds damkommitté. 

Jag vill tacka alla i kommittén som hjälpt till under året, men inte minst till alla tjejer och 

föreningar som hjälper till att utveckla tjejhockeyn i Västergötland. 

 

Cecilia Frank 

ordförande 

 
 

 

 

 

 

 

Föreningspoolspel i Mariestad 
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Aktiviteter tjejhockeyn 
 

Föreläsning med Maria Rooth  

• 1 september 2018 

• Föreläsning på Kickoffen 

• alla föreningar representerade 

 

Träningsdag i Skövde och SDHL-match  

• 20 oktober 2018 

• Skövde IK och Skövde HC är med 

och arrangerar och ansvarar för 

träningar, isträning och fysträning 

• ca 50 tjejer är med och tränar  

• SDHL-match mellan HV71 och 

Brynäs 

• ca 400 personer i publiken under 

SDHL-match  

 

Heldag i Falköping  

• 1 november 2018  

• med ispass, fyspass och teoripass  

• IFK Falköping är med och 

arrangerar och bistår med ledare  

• 25 tjejer är med under dagen 

 

Matchspel i Mariestad  

• 24 november 2018  

• 20 tjejer är med och spelar  

• vi satte ihop lag med de anmälda 

tjejerna 

Nyårscup i Skara  

• 30 december 2018 

• Skara IK hjälper till med kiosk mm.  

• Matcher spelas mellan 

Västergötland, Småland, Göteborg 

och Östergötland.  

• Från Västergötland deltar 22 tjejer.  

 

Föreningspoolspel i Mariestad 

• 27 januari 2019 

• för flickor födda 09 eller yngre.  

• 25 tjejer är med.  

• Mariestad arrangerar.  

 

Matchdag i Vårgårda  

• 2 februari 2019 

• Lag från Falköping med tjejer från 

tre föreningar är med.  

• 18 tjejer deltar.  

 

Avslutningsaktivitet i Tidaholm 

• 9 mars 2019 

• 57 tjejer med och spelar matchspel 

 

 

Tjejerna spelar poolspel 



Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsberättelse 2018–2019  

 

15 
 

Utbildningskommittén - UK 
 

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

att bli bättre inom sina roller. 

Verksamhetsåret har också inneburit ett fortsatt förändringsarbete som pågår inom 

förbundsverksamheten totalt. UK 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 ledare har de erbjudits sju kurser och ett Hockeysymposium i Skövde under säsongen där 

vi har utbildat totalt 86 ledare. 

 

Regionalt Flickhockeysymposie Jönköping 24 november 2018 

Efter att ha kört damsymposier under många år valde SIF att ändra riktning och istället köra 

fyra stycken regionala ”Flickhockeysymposie” där inriktningen var just bredden och 

flickhockey.  Anna Åhlin representerade från UK för att lyssna in och ta med viktig input i vår 

verksamhet. 

Under flicksymposiet gick man igenom strategin för den framtida hockey och ge alla verktyg 

att jobba mer evidens baserat. Man pratade spelformer och pedagogik med storgruppen och 

tränarna. 

Andrea Hjelmåker pratade om idrottspsykologi och ledarskap, en föreläsning som var väldigt 

bra och nyttig. Maria Rooth körde sin föreläsning ”Bryta isen”. Sedan ägnades eftermiddagen 

åt grupparbete med tema som ” andra vågen rekrytering” och ”behålla-perspektivet”. 

 

Gnistan 

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

med Frölunda HC genomfört projektet GNISTAN. Likt föregående år har juniorer på 

”hemmaplan” erbjudits träning och match i distriktens färger!  I år gick inbjudan ut till alla 

spelare födda 2001 och för att få delta får du inte spela J18 elithockey eller gå på NIU-

gymnasium. 

Projektet hade inför årets GNISTAN satsat på mer riktade inbjudningar för att få fler deltagare 

att nappa! Västergötland arrangerade en träning i Ulricehamn den 14 december som leddes 

av Oskar Larsson och Axel Jonsson, båda från Ulricehamn. 

Lördagen den 22 december var det matchspel i Frölundaborg och här stod Västergötland 

som segrare före Göteborg och Bohuslän/Dal. Ca 20-talet juniorer från Västergötland deltog i 

de båda aktiviteterna. 
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Projekt ”Lokala Hockeygymnasium år 2” 

Projektet har under året bjudit in LIU-representanter och distriktsinstruktörer till en träff med 

en föreläsning av Kristian Persson i Falköping den 29 september. Kristian Persson är en av 

författarna av boken ”Skapa Talang 2.0. 

Under träffen den 29 september diskuterades bland annat hur LIU-verksamheten skulle 

kunna kommuniceras ut till våra föreningar. 

Under året har Vänersborgs HC sökt och erhållit licens från SIF för att kunna bedriva LIP 

(Lokal Ishockey Profil) tillsammans med gymnasieskolan. 

Distriktets Hockeykonsulent har fortsatt gjort uppskattade besök hos våra föreningars lokala 

HG. 

Projektet planerar för en träff med Niklas Hävelid som är ansvarig för NIU-verksamheten. 

Kommittén ser fram mot ett nytt och givande verksamhetsår säsongen 2019/2020. 

 

Stefan Rubach 

ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deltagare på fortbildning/Hockeysymposiet 
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Kurser 
  

Genomförda kurser 

 

Grundkurs  

• Genomförande, dag 1 Falköping 15/9 samt dag 2 Falköping 7/10. 

• Antal deltagare 19 

• Instruktörer, Thomas Silvennoinen, Jan-Olof Karlsson, och Stefan Rubach 

 

Barn och ungdomstränare 1 

• Genomförande i Ulricehamn, 21/9–23/9 

• Antal deltagare 26  

• Instruktörer: Ulf Meijer, Rune Bäckman och Lars Lagström 

 

Fortbildningskurs, ”Hockeysymposiet”  

• Genomförande i Skövde, 12/1 

• Antal deltagare 41  

• Instruktörer: Rikard Grönborg och Martin Dahlin 

 

Inställda kurser – för få anmälda 

 

Materialförvaltarkurs 

• Falköping, 15/9 

• Instruktörer: Niklas Jengard och Johan Andersson  

 

Slipning & skenprofilering  

Fördjupning 

• Vänersborg, 11/10 

• Instruktörer: Niklas Jengard och Johan Andersson  

 

Träningslära 1 

• Borås, 13–14/4 

• Instruktörer, Dan Mörk och Erik Svenningsson 

 

Målvaktstränarekurs 1 

• Falköping, 13–14/4 

• Instruktör, Lars Lagström och Stefan Rubach 
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Tävlingskommittén - TK 
 

Möten under säsongen:  

• Tävlingskommittén har haft 9 stycken protokollförda sammanträden, den sista måndagen 

varje månad.  

• Uppstartsträff för U11/U10 i Falköping den 20 augusti.  

• Seriemöte div3 i Falköping den 20 augusti.    

• Kickoff för alla föreningar i Skövde den 1 september.  

• Har varit representerad vid seriesammanträden med 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 Södra Vår 

• DamTvåan Södra 

• HockeyTrean Södra B 

• HockeyTrean Södra B forts. 

• J18 div 2 

• A-Ungdom, Div 1 och Div 2 

• B-Ungdom, Div 1 och Div 2 

• U12 poolspel 

• U10 och U11 poolspel halvplan  

• DM för U14, U15 och U16 

• Aprilcupen distriktslagsturnering  

• Distriktslagsturnering Flickor 

 
 

För fjärde gången hade förbundet ordnat en kickoff för alla föreningar på Scandic Billingen i 

Skövde. Denna träff innehöll gemensamma föreläsningar på förmiddagen. Eftermiddagen var 

vikt åt specifika ämnen där vi i TK gick igenom bl.a. serie- och tävlingsbestämmelser. 

Deltagandet var tyvärr lågt så nästkommande år blir det ingen kickoff. Det tycker vi är synd 

då det är på detta möte föreningarna får mycket av den information som behövs inför 

säsongen. Den kommande säsongen planerar vi nya grepp för att få ut informationen.  

 

Årets säsong har genomförts på ett bra sätt. Anders Strålman, adjungerad i TK utgör en viktig 

del i TKs-verksamhet. Aprilcupen för Region Syds pojkdistriktslag anordnades i år av 

Västergötland med Ulricehamn som arrangörsklubb. Ett mycket lyckat arrangemang som 

vanns av Göteborg.  En distriktslagsturnering för flickor anordnades i Skara och i Falköping. I 

år hade vi en egen J18 Div2 serie med sju lag som var väldigt uppskattad. Detta hoppas vi 

kan ha även nästkommande säsong. Vi gratulerar DM vinnarna Mariestads Bois U16, 

Trollhättan U15, Borås U14 samt seriesegrarna Skara/Falköping J18 och A1, Grästorp A2 och 

B1, Skövde B2. Detta visar på en bra spridning i distriktet.  
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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. 

 

Efter säsongen bjöds alla föreningarnas ungdomsansvariga in till den nu årliga 

utvärderingsträffen i Falköping. 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 även i år var dispenser. Tillsammans bestämdes att föreningarna 

skall tänka ännu mer på att lyfta spelare underifrån. Dispenser är endast till för särskilda skäl.  

Snedstreckslag är något vi inom TK tror på och är en bra lösning när man i sin egen förening 

har svårt att få ihop ett ålderslag. Vi inom TK hjälper gärna till i dessa diskussioner. 

 

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. 

 

 

 

Trollhättans HC U15 Mariestad Bois HC U16 

Borås HC U14 
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I år kan vi glädjas åt enskilda personers framgångar: 

 

• Rasmus Dahlin HC Lidköping valdes som nr 1 i NHL draften något som bara hänt en 

svensk spelare tidigare. 

• Lina Ljungblom Skövde HC och Skövde IK som gjorde debut i damkronorna och i 

SDHL. 

• I årets Svenska mästare Frölunda ingick inte mindre än fem spelare fån Västergötland. 

Viktor Ekbom från Falköping, Max Friberg och Jesper Emanuelsson från Skövde, Jacob 

Peterson och Oliver Fjellström från Lidköping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att dessa har startat sina karriärer inom vårt distrikt har påpekats vid flera tillfällen under 

radio och TV-sändningar! 

 

Utöver dessa ser vi en ökning att många spelare från vårt distrikt som har stora roller i 

elitföreningar. Detta skall vi tacka det arbete som görs i våra föreningar. 

Vi skall också glädjas åt den ökning av ungdomsspelare vi har. 

 

 

Joakim Karlsson 

ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lina Ljungblom 
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Funktionärskommittén - FK 
 

Domarsäsongen startade med en träff i Skara den 9 juni, dit kom det 15 stycken domare för 

lite tester.  Efter det hade vi en distriktsdomarkurs i Skövde den 7 - 9 september med 30 

distriktsdomare och 19 domare som gick endagarskursen Light. Vi hade en extra Light kurs i 

Falköping den 3 november med 19 domare. Vi har genomfört föreningsdomarkurser och 

båsfunktionärskurser i föreningarna. Tyvärr är det många av domarna som går 

föreningsdomarkurser som inte dömer några matcher. Orsaken är ofta de höga krav som 

ställs från ledare och föräldrar. Föreningsdomarna måste man få göra misstag så de lär sig 

och utvecklas som domare. Nivån på föreningsdomarna är god, och de gör ett bra jobb i 

föreningarna.  

FK hade en DAIF träff i Falköping, den 15 oktober, där nästan alla föreningar var 

representerade.  Daifarna har en nyckelfunktion ute i föreningen och de behövs för att 

rekrytera nya domare. Det är viktigt att föreningarna stöttar dem i den processen.  

Vi har satsat mer på coachning av domare denna säsong och det har lett till att vi bättre 

kunnat följa upp domarna. Coachningen av domare har vi kört på DM där många av de nya 

fått möjlighet att döma. U14-15-16, har fått testa på som HD och de har verkligen tagit steg 

framåt. Förbundet har stått för domarkostnaderna på DM. Många av de nya domarna har 

visat sig duktiga och kommer att kunna gå långt som domare. 

Aprilcupen arrangerades den 5–7 april 2019. Västergötlands Ishockeyförbund var ansvariga 

och Ulricehamn IF Hockey var arrangör. Våra domare Oskar Niklasson (HD) och Dennis 

Gunnarsson (LD), Emil (LD) och Oskar Eriksson (LD) gjorde mycket bra ifrån sig.  

Peter Boström har varit på två träffar med Svenska Ishockeyförbundet, en i Gävle där alla FK 

ordförandena från hela Sverige närvarade och man diskuterade om framtiden för 

domarorganisationen. Den andra träffen var en uppföljning i Jönköping om framtidens 

breddverksamhet, för att behålla och rekrytera domare i framtiden. 

Västergötland har många domare som har kvalitéer att komma högt upp i seriesystemet, 

men vi har fortfarande lite ont om huvuddomare på distriktsnivå. Ni som är ledare, 

funktionärer och publik måste ge våra domare en chans att få göra misstag och fel. Våra 

domare är inte elitdomare, de gör så gott de kan. Utan domare ingen match. 

Tack alla som dömt och ställt upp denna säsong, NI ÄR GRYMT BRA! 

 

Peter Boström 

ordförande 
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Domarutbildningar i distriktet 

 

Distriktsdomarkurs  

• Genomförande i Skövde 7/9–9/9 

• Antal deltagare 30 

• Instruktör David Gustafsson, Johan 

Vedin, Peter Boström och Robin 

Larsson 

 

Distriktsdomarkurs ”Grön” 

• Genomförande i Skövde 8/9 

• Antal deltagare 19 

• Instruktör: Sebastian Ebberstein 

och David Gustafsson 

 

Domaransvarig i förening 

(DAIF utbildning) 

• Genomförande i Falköping 15/10 

• Antal deltagare 14 

• Instruktörer: Peter Boström och 

Sebastian Ebberstein 

 

Distriktsdomarkurs ”Grön” 

• Genomförande i Falköping 3/11 

• Antal deltagare 16 

• Instruktör: Johan Vedin och Robin 

Larsson 

 

Båsfunktionärsutbildningar 

• Borås, 15/10 och 12/11, Instruktör: 

Elias Hardtmann 

• Falköping, 22/10, Instruktör: 

Kristoffer Lindbeck 

• Skara, 29/10, instruktör: Anton 

Östberg 

• Skövde, 12/10, instruktör: Johan 

Bredberg 

• Tibro, 29/10, instruktör: Joshua 

Schultheiss 

• Fotskäl, 11/10, instruktör: Filip 

Johansson 

• Töreboda, 11/10, instruktör: Maria 

Lindqvist 

• Mariestad, 1/10, instruktör: Anton 

Östberg 

• Trollhättan, 27/9, instruktör: 

Christian Bernow och Oscar 

Haglund 

• Grästorp, 2/10, instruktör: Hannes 

Persson 

• Lödöse (LN), 24/9, instruktör: 

Christian Bernow 

• Vänersborg, 8/10, instruktör: 

Christian Bernow och Oscar 

Haglund 

• Lidköping 11/10, instruktör: 

Hannes Persson 

 

Föreningsdomarutbildningar  

• Lödöse, 20/9, Instruktörer: 

Christian Bernow, Oscar Haglund 

• Skövde 24/9, 1/10, Instruktör: 

Johan Vedin 

• Trollhättan, 26/9, Instruktörer: 

Christian Bernow, Oscar Haglund 

• Grästorp, 1/10, Instruktör Hannes 

Persson 

• Vänersborg, 2/10, Instruktörer: 

Christian Bernow, Oscar Haglund 

• Lidköping 8/10, Instruktör: Hannes 

Persson 

• Borås, 15/10, Instruktör: Elias 

Hardtmann 

• Fotskäl, 15/10, Instruktör Robert 

Thorvald 

• Töreboda 17/10, Instruktör: Anton 

Östberg 

• Skara, 17/10, 30/10, Instruktör: 

Anton Östberg 

• Mariestad, 17/10, Instruktör: Oliver 

Ek, 4/2 Instruktör: Anton Östberg 

• Falköping, 25/10, Instruktör: 

Kristoffer Lindbeck 

• Tibro, 30/10, Instruktör: Joshua 

Schultheiss 

• Ulricehamn, 22/11, Instruktör: Filip 

Johansson 

• Nittorp, 28/11, Instruktör: Filip 

Johansson 

 

Övriga domarkurser  

• 20/10, Linjeman U-hockey Skövde 

IK, instruktör: Johan Bredberg 

• 26/10, Tvärhockey Skövde IK, 

instruktör: Johan Bredberg 

• 28/11, ”halvplan” Fotskäl, 

instruktör: Anna Åhlin 
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Disciplinutskottet - DU 
   

• DU har handlagt ärenden tillhörande Västergötlands distriktsserier.  

• DU har haft regelbundna telefonsammanträden. 

• DU har varit representerad i Region Syds Disciplinnämnd. 

• DU har varit representerad i Region Syds sportkonferens 1 och 2. 

• DU 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 DU:s bedömning efter att ha verbalt angripit funktionärerna. Vidare 

kan vi konstatera att totala antalet ärenden, 18 stycken, är det samma som säsongen 2017 - 

2018. Noterbart är att 11 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 DU, övriga kommittéer, övriga distriktsförbund och föreningarna samt med 

Svenska Ishockeyförbundet har varit mycket bra. 

 

Per-Håkan Lindahl 

ordförande  
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Statistik över DU:s bestraffningar, VIF:s serie säsongen 2018–2019 

 

 

 

  

Bestraffning J18 div 2 A-ungdom B-ungdom C-ungdom U10/11 Totalt

Olämpligt uppförande mot funktionär LEDARE 1 1 2

Olämpligt uppförande och våld mot funktionär 1 1

Olämpligt uppförande mot funktionär 3 3

Olämpligt uppförande 1 4 5

Checking to the head or neck 1 2 1 4

Checking from behind 1 1

Kicking 1 1

Kneeing 0

Slashing 0

Fighting 1 1

Förening J18 div 2 A-ungdom B-ungdom C-ungdom Totalt

Trollhättans HC 1 1 2

Borås HC 3 3

Vänersborgs HC 1 1

Grästorps IK 0

Skövde IK 0

Nittorps IK 1 1

Skara IK 1 1

Ulricehamns IF 1 1 2

HC Lidköping 1 1

Tibro IK 1 1

Sörhaga/Alingsås Hockey 1 1

IFK Falköping 0

Fotskäls HC 0

LN 70 HC 0

Tidaholms HF 1 1

Töreboda HF 0

Vårgårda HC 0

Mariestad Bois 3 1 4

Totalt 18
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Samverkan med SISU idrottsutbildarna 
 

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  

 
 

Lärgrupper i ishockeyn Västergötland 

    

År Lärgrupper Föreningar Timmar 

2001 451 19 10 444 

2002 444 19 10 052 

2003 900 19 12 776 

2004 1048 19 14 176 

2005 777 19 14 119 

2006 650 19 14 836 

2007 799 19 16 371 

2008 879 19 17 912 

2009 1147 19 25 066 

2010 942 19 20 955 

2011 1175 19 25 138 

2012 1110 19 19 800 

2013 960 20 16 722 

2014 958 20 18 909 

2015 944 19 18 706 

2016 953 19 18 054 

2017 1004 20 17 636 

2018 718 20 12 514 
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Distriktslag Killar 
 

TV pucks året startar och vi kan ta ut bruttotrupp och jobba vidare från de öppna träningarna 

som har gett oss ledare ett visst underlag att gå vidare med. Vi får också stor hjälp i 

scoutingarbetet genom DM helgen för U15. Vi har 2 camper som skall ligga till grund för den 

trupp vi skall ta ut till Aprilcupen som spelas i Stenungssund 6-8 April. 20 spelare och 3 

målvakter tas ut och vi genomför Aprilcupen på ett bra sätt och slutar 3:a. Vi förlorar 2 

matcher ganska klart mot Skåne och Göteborg där vi ledare och spelare märker en markant 

skillnad i det fysiska spelet vinster mot övriga distrikt och en helg där spelarna lär sig mycket 

och vi känner att vi blir bättre och bättre för varje match.  

Nästa samling är en Fys utbildningsdag i Falköping där spelarna får en rejäl lektion och 

genomkörare i löpskolning och teknik i hur man hanterar skivstång. En mycket bra 

utbildningsdag för alla i truppen. Efter detta har vi även en dag med fystester i Falköping där 

vi ser en markant utveckling på de flesta. På fystest dagen är också spelare födda 04 inbjudna 

för att känna på och få information, träningstips och vilken kravbild som finns för att få 

chansen till spel i Västergötland. 

Årets sommarläger som också är det nog så viktiga lägret inför TV-pucken genomförs i 

Nittorp under V32 torsdag till söndag. Under helgen drillas spelarna i laget både på 

individuell skicklighet och hur vi genomför vår spelidé, det hinns även med kanotpaddling 

och grillkväll ett mycket lyckat läger. Det drar ihop sig mot Tv pucks kvalet som genomförs på 

Gotland och vi kör ytterligare 2 träningshelger med matcher i samband med dessa.  
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Mot Gotland och Slite som är värdar för TV pucks kvalet, lång resa för många och färja från 

Nynäshamn. Väl framme och inkvarterade så stiger naturligtvis spänningen inför kvalspelet. 

Vi möter Örebro i första matchen där vi förlorar efter overtime och straffar. Vi vinner därefter 

mot Bohuslän/dal, Blekinge, Gotland. Vi står inför en avgörande match på söndagen mot 

Västmanland som vi tyvärr förlorar efter att haft matchen i ett klart grepp. 

Sammanfattningsvis för Team 03 tycker vi i ledarteamet att LAGET gör en fantastisk resa vi får 

mycket beröm för vårt genomtänkta och mogna spel av landslagsledningen för U 16 som är 

där och scoutar. Men tyvärr denna gången hade vi inte riktigt spetsen i truppen att kunna 

vinna jämna matcher. Vad som synes och kan nog bekräftas också är att det nya systemet 

gynnar de geografiska små distrikten som ofta tränar sina TV pucks trupper som ett klubblag 

och där vi som har ett stort geografiskt upptagningsområde inte alls har dom möjligheterna. 

Nya spelare nya möjligheter Team 04 ser sina första möjligheter och är inbjudna till 2 tillfällen 

på olika platser i distriktet för öppna träningar under höstlov och vinterlov. 

 

Anders Spaak 

förbundskapten 

 

Distriktslag Tjejer 
 

Säsongen för distriktslagsverksamheten Västergötland Bohuslän-Dal startade upp i och med 

fystesterna i Falköping i maj. Ett 20-tal tjejer födda 03-05 deltog och gjorde de olika testerna. 

Under hösten och vintern hade vi ett flertal samlingar med ispass och fyspass. Dagarna före 

jul mötte vi Vänersborgs killar-05 för en match, det blev en tuff match men en bra 

genomkörare för oss. Killarna vann matchen med 7-2.  

 

Nästa träff var det dags för nyårscupen som Region Syd arrangerar. I år var det 

Västergötlands tur att ta emot lag från Småland, Göteborg och Östergötland. Cupen var 

planerad att äga rum i Skövde där vi skulle ha tillgång till två isytor. Dagarna innan gick 

kylaggregatet sönder i Billingehov så vi fick med kort varsel flytta cupen till Falköping. Stort 

tack till Falköpings kommun och föreningen som ställde upp och hjälpte oss lösa allt så att 

cupen kunde genomföras. Resultatmässigt gick det bra för oss då vi vann samtliga matcher 

och därmed cupen.  

 

Stålbucklan 

Laget som skulle få åka på Stålbucklan togs ut den 17 februari och den första 

träningsmatchen var i Skara mot Värmlands distriktstjejer. 

I år var det dags att åka söderut, mot Ljungby i Småland. På torsdagen lämnade vi 

Västergötland och i Diö spelade våra gruppspelsmatcher.   

När första matchen spelades mot Norrbotten var det ett nervöst lag som stod på isen. Efter 

en mycket jämn match målmässigt vann vi med 3-2. Vi sköt 33 skott mot 10 men hade svårt 

att få in målen. Detta var signifikant för oss under resten av turneringen, speciellt i 

kommande match mot Uppland, efter ett stort skottövertag förlorade vi med 0-3. Nästa 

match blev det samma siffror mot Dalarna, 0-3.  
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Vi blev trots två förluster tvåa i gruppen vilket ledde till slutspel och för kvartsfinalmotståndet 

stod Skåne/Blekinge. Det blev en mycket spännande match där Skåne ledde med 2-1 fyra 

minuter kvar. Vi kvitterar dock och matchen går till en mållös förlängning och senare även till 

straffar. Besvikelsen var stor då vår oförmåga att göra mål denna turnering visade sig bli 

ödesdigert även vid straffläggning och utgången ur slutspelet blev ett faktum.  

 

Samtidigt som både ledare och spelare var besvikna över en sjundeplats, var vi nöjda över 

viljan och kämpa-andan som fanns i laget där vi efter en turnering med otroligt många skott 

hade så svårt att få in pucken i mål. Ledarna är stolta över spelarna och deras insats och nu är 

det skotträning som står högt på schemat till nästa turnering. 

 

Nu laddar vi för historiens första TV-puck för tjejer i som går av stapeln redan i september på 

hemmaplan för VG-tjejerna. Det ser vi framemot och vi ska göra allt vi kan för att ta oss till 

slutspelet i Leksand i oktober. 

 

Vi tackar tjejerna och deras föräldrar för härliga dagar i Småland och för en härlig säsong 

tillsammans! 

 

Carin Ljung 

team manager 
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Hockeysymposiet 
 

Sverige största idrottssymposium äger rum i Skövde varje år och arrangeras av 

Västergötlands Fotbollsförbund. Årets idrottssymposium introducerade ett nytt upplägg, 

Västergötlands Ishockeyförbund och Västergötlands Handbollsförbund bjöds in som 

medarrangörer. Totalt samlade hela idrottssymposiet 1100 deltagare och tränare från både 

fotbollen, handbollen och ishockeyn medverkade. Under namnet Hockeysymposiet samlades 

ledare/tränare från vårt eget distrikt men också deltagare från Småland, Värmland och 

Göteborg.  

 

 

Under symposiets första dag hade vi föreläsningar med Johan Davidsson, assisterande 

sportchef för HV71 och Rikard Grönborg, förbundskapten för Tre kronor. Johan Davidsson 

berättade om sin syn på ledarskap och om HV71:s ungdomsverksamhet där man höjt 

åldersgränsen för toppning. Rikard Grönborg bjöd på en insiktsfull föreläsning och gav oss en 

insyn i hans visioner kring ledarskap.  

På kvällen samlades de flesta deltagare från idrottssymposiet i Valhall för en trevlig och 

uppskattad bankett.  

 

 

   

Johan Davidssons föreläsning Rikard Grönborgs föreläsning 
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Flera nya deltagare tillkom för hockeysymposiets andra dag som var förlagd till Billingehov 

där fokus låg på föreläsning och ispass med Martin Dahlin och Rikard Grönborg. I samband 

med föreläsningen hölls även en uppskattad frågestund med många bra frågor och 

kommentarer. Under ispasset visade Dahlin och Grönborg exempel på enkla övningar som 

Grönborg själv använder sig av under landslagsträning. Övningsmomenten genomfördes 

tillsammans med en övningsgrupp från Skövde IK. Deltagarna tyckte att det var positivt att se 

att övningarna var enkla och var lätta att ta med sig till sina föreningar.  

Tränarsymposiet 2020 kommer genomföras den 10-11 januari, med nya intressanta föreläsare 

och praktikpass.  

Föreningsysymposiet 
Den 12:e januari arrangerades Föreningsysymposiet, som en del av idrottssymposiet. 

Västergötlands fotboll-, handboll- och ishockeyförbund och SISU Idrottsutbildarna, bjöd in 

de tre idrotternas respektive föreningar in till en gemensam dag. Det var ett nytänk från 

förbundens sidas, att gemensamt samla sina idrottsföreningar för att diskutera liknande 

utmaningar som vi står inför. Symposiet riktade sig främst till organisationsledare och 

anställda i idrottsföreningarna. För VIF:s föreningar var detta den ordinarie 

ordförandekonferensen vi anordnar årligen och vi bjöd särskilt in alla ordförandena i 

distriktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Dahlin och Rikard Grönborg visar upp spelidéer för 

övningsgruppen från Skövde IK.  

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, 

inledningstalar på Föreningsysymposiet 
Peter Karlsson (VFF), Jonas Sandberg (VIF) och 

Jenny Granström (VHF) 
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För att nå målen i Strategi 2025 har svensk idrott valt att arbetat utifrån fem prioriterade 

utvecklingsresor. De fem utvecklingsresorna är: En ny syn på träning och tävling, den 

moderna föreningen, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och 

ett stärkt ledarskap. Dessa resor var utgångspunkten för årets Föreningssymposium 

Deltagarna fick lyssna på gemensamma föreläsningar med bl.a. Björn Eriksson, Ordförande 

Riksidrottsförbundet, som pratade allmänt om Strategi 2025 och Shanga Aziz, Locker Room 

Talk, som pratade om ”Jämställdhet för framgångsrik idrott”.  

Bland de föreläsningarna som gick omlott kunde deltagarna välja att lyssna på var: Christoffer 

Davidsson från HV71 som talade om ”En ny syn på träning och tävling”, Lennart Anderberg 

från Alingsås HK som talade om ”Den moderna föreningen”, Sevana Bergström från Svenska 

Fotbollförbundet som talade om ”Inkluderande idrott för alla” och Jonas Wille från IFK 

Skövde Handboll som talade om ”Ett stärkt ledarskap”.   

SISU anordnade ett gemensamt pass efter alla föreläsningar med erfarenhetsutbyte där alla 

de olika utvecklingsresorna diskuterades i blandade grupper.  

Planeringen inför kommande Föreningsysymposiet 2020 har påbörjats och kommer att 

genomföras den 11 januari, då dagen var uppskattad av deltagande föreningar och att 

samarbetet fungerade bra mellan distriktsförbunden.  

Anders Strålman  

projektledare för Hockeysymposiet och Föreningsysymposiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Wille, tränare för IFK Skövde, talar om ledarskap Shanga Aziz berättar om Locker Room talk och deras arbete 

Christoffer Davidsson berättar om HV71:s 

ungdomsverksamhet 

Sevana Bergström, från Svenska 

Fotbollsförbundet pratar om inkludering 
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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. 
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Prioriterade områden  

 

Inför säsongen 2019 – 2020 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 

 

 

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 
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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. Arbeta för 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. 

 

 

Säsongsregistreringar 2018-2019 
 

   

Västergötlands Ishockeyförbund
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Knattar (0-9) 466 70 536 512 42 554 919 150 1069

Ungdom (10 - 20) 1712 67 1779 1757 55 1812 1771 73 1844

Senior (>20) 635 36 671 578 31 609 799 36 835

Säsongsregistreringar 2813 173 2986 2847 128 2975 3489 259 3748

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Västergötlands Ishockeyförbund
Män Kvinnor Totalt

Män Kvinnor Totalt
Män Kvinnor Totalt

Knattar (0-9) 1002 152 1154 1018 153 1171 1000 169 1169

Ungdom (10 - 20) 1822 101 1923 1856 103 1959 1888 103 1991

Senior (>20) 881 25 906 790 39 829 664 39 703

Säsongsregistreringar 3705 278 3983 3664 295 3959 3552 311 3863

2018/20192016/2017 2017/2018
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Planerade utbildningar 
 

Planerade utbildningar i Västergötlands Ishockeyförbunds regi 2019-2020 

Kurs   Datum  Kursort 

Distriktsdomare  2019-09-07  Skövde 

Distriktsdomare "Grön"  2018-09-08  Skövde 

Grundkurs dag 1  2019-09-14  Falköping 

Grundkurs dag 2  2019-10-05  Falköping 

Materialförvaltare  2019-09-14  Falköping 

Tre kronors hockeyskola  2019-09-22  Falköping  

Barn - Ungdom 1  2019-09-27  Vänersborg 

Slipning - Fördjupning  2019-10-10  Vänersborg 

Målvakt 1   Hösten 2019 

Domaransvarig i förening (Daif) Hösten 2019  

Föreningsdomare  Hösten 2019  

Båsfunktionär  Hösten 2019  

TSM/OVR utbildning  Hösten 2019 

Fortbildning   2020-01-10  Skövde 

Träningslära 1  2020-04-17  Borås 

  

(med reservation för ändringar) 

För mer information om utbildningar kan du läsa på vår hemsida eller kontakta kansliet.  

 

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

 

Emelie Löfgren Sjöholm 

0723-966891 eller emelie.vghockey@vgidrott.se 

 

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/ 

 

 

 

 

http://www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbund
mailto:emelie.vghockey@vgidrott.se
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. 

 

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. 
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3. Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U16) kan inte ske efter den 1 september 

den aktuella säsongen, om inte särskilda skäl finns. 

 

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. 
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Anders Strålman tillsammans med Oslo Ishockeykrets 
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Västgötamodellen fungerar och inspirerar 

 

Västergötlands Ishockeyförbunds Anders Strålman blev inbjuden av ishockeyföreningar i och 

kring Oslo för att föreläsa om hur Västgötamodellen skapades och hur den fungerar. 

Strålman visade hur övergångarna minskat i distriktet efter att vi kom överens om 

Västgötamodellen. Föreningarna i Oslo området tog fram ett avtal likt vår modell och vi är 

stolta och glada att vi från Västergötland har fått vara inspiratör och varit med att skapa ett 

avtal om övergångar i Norge. 
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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 

Bandy Distrikt Västergötland har enats om de här riktlinjerna när det gäller säsonger.  

Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 1 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 
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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 15 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. 

 

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 15 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 



Västergötlands Ishockeyförbunds verksamhetsberättelse 2018–2019  

 

41 
 

som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen 

(barnet/ungdomen) kan utöva flera idrotter samtidigt. 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.) 

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 (d.v.s. arrangerade av flera SDF i samverkan över 

distriktsgränserna) 

3) Aktiviteter på distriktsnivå (d.v.s. arrangerade av det egna SDFet)  
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Slutord 
 

Finns det en framtid för svensk ishockey?? 

Absolut! 

Trots att vi under året hört i massmedia om alla bekymmer för föreningar, brist på domare 

och inte minst alla skador som spelare drabbats av under säsongen som inte alls är roligt att 

läsa om är jag övertygad att vi har en framtid och dessutom kommer växa starkare och 

starkare i samhället som sport och då inte minst i Västergötland. 

I Västergötland ser jag hur mer barn kommer till våra ishallar för att vara med i våra 

föreningar, vi blir också fler tjejer som deltar i våra verksamheter. Vilket är jätteroligt! Här 

krävs det nu dock att vi rustar i förbundet och ser till att ha bra utbildningar så alla föreningar 

kan sända sina ledare till dessa utbildningar och på det sättet få alla engagerade ledare i 

klubbarna rätt utbildade. Då kommer vi bli det självklara valet för många av våra barn 

gällande idrott, ishockey berör nämligen alla. Oavsett om man besöker en förskola eller ett 

ålderdomshem eller kanske en arbetsplats så kan man se och höra hur barn eller vuxna pratar 

hockey.  

Detta måste vi vara bättre på i svensk ishockey att dra nytta av! 

Ett steg i detta är ju att vi i Västergötland till hösten kommer att arrangera kvalet till Tv-

Pucken för tjejer, blir oerhört spännande och roligt att få hit stora delar av hockeysveriges 

tjejer till Västergötland. Så se verkligen till att boka upp detta redan idag i kalendern, detta 

vill ni inte missa! 

Om man sedan ska blicka tillbaka lite i backspegeln på det som hänt under året vill jag börja 

med att säga att jag är mycket imponerad över det ansvar alla föreningar tagit i domarfrågan 

då vi i Västergötlands Ishockeyförbund tidigt på säsongen flaggade upp för att det kommer 

bli oerhört svårt att genomföra alla matcher om vi inte får mer domare till oss. Här gjorde ni 

ett fantastiskt jobb och vi har här fått in många duktiga killar så nu finns det en grund att 

jobba vidare på men det betyder inte att vi får slå oss till ro utan måste hela tiden jobba 

vidare. Så, mycket bra jobbat i föreningarna! 

Sedan kan jag heller inte hoppa över en stor händelse som under säsongen ägde rum och 

det var vårat symposium som vi hade arrangerade i Skövde i slutet på januari, en riktigt härlig 

helg tillsammans med både fotboll- och handbollsförbundet. Så inspirerande och intressant 

att lyssna på duktiga föreläsare från alla 3 idrotter men också kul att träffa alla människor 

som håller på med idrott, höra hur de jobbar och ta lärdom av varandra då många frågor är 

likartade oavsett vilken sport man håller på med. 

Så visst har det hänt saker i år men även nästa år kommer det hända saker, så håll öron och 

ögon öppna för nu tar vi nästa steg för att göra ishockeyn till det självklara valet för alla 

oavsett om man spelar, dömer eller bara kanske älskar att se hockey! 
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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! 

Med vänlig hälsning! 

Jonas Sandberg 

ordförande 

 

 

Tack för denna säsong och hoppas ni får en riktigt bra sommar! 

 

Jonas Sandberg  Marie Kleifert   

 

 

Birgitta Thilander  Johan Henriksson  

 

 

Johan Fällström  Cecilia Frank 

 

 

Peter Boström  Stefan Rubach  

 

 

Joakim Karlsson  Mikael Lennartsson Kellett 
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Styrelsens verksamhetsplanering 2019/2020 

 

TV-Pucken kval tjejer 

20-22 september 

Hockeysymposiet 

10-11 januari 

Föreningsysymposiet/ordförandekonferens 

11 januari 

Föreningsträff norra valkretsen 

14 januari 

Föreningsträff västra valkretsen 

6 februari 

Föreningsträff södra valkretsen 

5 mars 

Aprilcupen (tjejer och killar) 

3-5 april 

Verksamhetsmöte Region Syd 

23-24 april 

Årsmöte 

10 juni 

 

 

 


