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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.

Vad innebär detta för oss som förening?
Din förening behöver i alla sammanhang vara 
tydliga med föreningens profil, organisation, 
mål och arbetssätt. Din förening behöver också 
aktivt arbeta med att kommunicera, förklara 
och följa upp att Västgötamodellen syfte är 
välkänt hos alla medlemmar och att den 
efterlevs.

Vad innebär detta för oss som spelare eller 
förälder?
I och med Västgötamodellen kommer ramarna 
för hur en övergång får ske att stramas upp 
även under den tid då övergångar är tillåtna. 
Proceduren kommer i fortsättningen hanteras på 
högsta nivå (ordförande, sportchef) i föreningen 

både i den förening man lämnar och den som 
man vill byta till – mottagande förening.
Var kan jag läsa Övereskommelsen i sin 
helhet?
Du hittar det av samtliga föreningar 
underskrivna dokumentet på VG hemsida.
http://www.swehockey.se/distrikt/vastergotlandsishockeyforbund

Överenskommelse

mellan förening och Västergötlands Ishockeyförbund om 

VÄSTGÖTAMODELLEN

Vår förening godkänner VÄSTGÖTAMODELLEN och ämnar jobba efter 

denna överenskommelse.____________________________________________________________

Föreningsnamn____________________________

Ordförande____________________________

Datum

____________________________

Sportchef/ansvarig____________________________

Västergötlands Ishockeyförbund

Ordförande

Den gemensamma 

VÄSTGÖTAMODELLEN 

innebär följande 

UNGDOM

• Rekrytering till den förening där barnet bor – Inriktningen är att alla barn  

	 börjar	s
pela	isho

ckey	i	Tr
e	kronor

s	Hocke
yskola	i	

den	före
ning	som

	finns		

 närmast där barnet bor. 

• Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upp- 

 tagningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening. 

• Alla föreningar skall ha en rekryteringsansvarig

• Föreningarna ansvarar för rekryteringen och förbundet koordinerar ett  

 gemensamt nätverk för föreningarnas rekryteringsansvariga där sam- 

 ordning och erfarenhetsutbyte kan ske. 

• Spelarövergångar kräver dialog mellan föreningarna – Spelarövergångar  

  i ungdomsishockeyn (U10-U16) kan inte ske, om inte särskilda skäl   

	 finns.	

• Spelarövergångar i ungdomsishockeyn (U10-U16) kan inte ske efter den  

	 1	septem
ber	den	

aktuella
	säsonge

n,	om	in
te	särsk

ilda	skäl
	finns.

• Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av Västergötlands Ishockey- 

 förbunds tävlingskommitté. 

• Inga föreningar värvar aktivt i ungdomsishockeyn genom att ta kontakt  

 med spelare eller föräldrar i andra föreningar. 

• Ingen spelare, ledare eller förälder ska kontakta en annan förening i ett  

 över gångsärende 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. Om problem kvarstår bör mottagande förenings  

 sportchef/ungdomsansvarig kontakta nuvarande förenings sportchef/ 

	 ungdom
sansvari

g	för	att
	finna	en

	fungera
nde	lösn

ing.

JUNIOR

• Övergångar mellan säsonger ska alltid föregås av en dialog mellan    

 ansvariga i båda inblandade föreningar. 

Varje förening ansvarar för att VÄSTGÖTAMODELLEN kommuniceras 

ut till ledare, spelare och föräldrar. 


