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Ett hockeydistrikt som tänker långsiktigt 
 

Västergötlands Ishockeyförbund (VIF) är ett specialdistriktsförbund inom Svenska Ishockeyförbundet och Riksidrottsförbundet. VIF omfattar ett 20 
tal föreningar. 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. 

 
VIF – mot ett sekel i svensk hockey                                                                           
Den första ishockeymatchen i Västergötland spelades i Alingsås den 18 februari 1940 vid sjön Gerdskens kallbadhus. Det var 
Göteborgsklubbarna Udden och Hisingen som spelade en uppvisningsmatch. Åren därefter började man spela ishockey runt om i 
Västergötland. Initiativtagarna till Västergötlands Ishockeyförbund fanns i området kring Vänersborg och Trollhättan.  

Den 29 oktober 1946 bildades Västergötlands Ishockeyförbund. Västergötlands hockeydistrikt består idag av ett 20 tal föreningar.  

 

Alla är välkomna till VIF – det finns något för alla                                                                                                          
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. 
 
 
 



 

 
 

Vårt distrikt   
Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Ishockeyförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Vi 
har föreningar i följande kommuner:  

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Grästorp, Lidköping, Trollhättan, Falköping, Vänersborg, Alingsås, Ulricehamn, Borås, 
Vårgårda, Mark, Lilla Edet och Tranemo. 
                                                                                                         
Representationslagen tillhör serierna Hockeyettan ner till div 3 säsongen 2022/2023. 

HockeyEttan – Mariestad Bois, Skövde IK, Borås HC 
 
HockeyTvåan – Grästorps IK, Vänersborg HC, Ulricehamn IF, Töreboda HC, Nittorps IK, HC Lidköping 
                           
HockeyTrean – LN 70 HC, Tibro IK, Sörhaga/Alingsås HK, IFK Falköping IK, Skara IK, Tidaholms HF, Trollhättan HC 
 

DamEttan - Vänersborgs HC 
 

Övriga lag i distriktet är Fotskäl HC och Fritsla HK.  

 

Kansli i Skövde                                                                                                                        
Västergötlands Ishockeyförbund har sitt kansli på Idrottens Hus i Skövde. Här delar vi kontor med Fotbollsförbundet, Handbollsförbundet, 
Orienteringsförbundet, Bordtennisförbund och RF-SISU. Tack vare vår lokalisering har vi ett bra och nära samarbete med både RF-SISU och de 
andra idrottsförbunden. Våra ordinarie öppettider är måndag till torsdag, 8.00-17.00 och fredagar 8.00-14.00. Kansliet är en länk mellan 
ishockeyföreningarna i Västergötland, Regionförbundet Ishockey Syd och Svenska Ishockeyförbundet. 

På kansliet arbetar tre anställda med att koordinera distriktets verksamhet enligt Västergötlands Ishockeyförbunds uppsatta mål och visioner. 

• Funktionär 
• Tävling 
• Ekonomi  



 

 
 

• Utbildning  
• Kommunikation 
• Övrig administration 

 

Vi arbetar i kommittéer                                                                                      
Förbundet arbetar i kommittéer inom olika verksamhetsområden.    

 

 

Administrationskommittén                                                                                               
I administrationskommittén ansvarar vi för alla löpande frågor kring ekonomi, administration och vårt kansli.    



 

 
 

Vi följer löpande upp arbete på vårt kansli genom avstämning med våra anställda samt att vi löpande följer upp förbundets ekonomi. I tillägg till 
det så arbetar vi med olika frågor inom vårt ansvarsområde och tar fram ev. beslutsunderlag till styrelsen. 
 

Disciplinnämnden                                                                                                     
Ansvara för anmälningar och avstängningar som uppkommer runt distriktets matcher. 
Distriktets målsättning är att inte få några anmälningar. 

 

Distriktslagskommittén                                                                                                      
Ansvarar för att våra distriktslag ska få bästa möjliga utbildning och resa till TV-pucken.  
Detta inkluderar… 
 

• Vår spelidé 
• Läger 
• Fysträffar 
• Öppna områdesträningar 
• Informationsträffar 
• Träningsmatcher mot övriga distrikt 
• Träningscuper mot övriga distrikt 

 

Distriktslagens resor avslutas sedan med det stora målet, TV-pucken. Först spelas ett gruppspel och vid ett eventuellt avancemang spelas slutspel 
vecka 44.  

 

Funktionärskommittén                                                                                                     



 

 
 

 
I Funktionärskommittén ansvarar vi för domarna i Västergötland. Vi tillsätter alla matcher i distriktet från hockeytrean till A2. Vi ansvarar även för 
tillsättning av cuper inom distriktet. Vi jobbar med våra domares arbetsmiljö och utveckling. Genom att vara ute bland Västergötlands arenor 
och coacha domarna ger vi dem förutsättningar för att kunna utvecklas och på sikt kunna ta sig till högre divisioner. Vi själva går utbildningar 
ifrån Svenska Ishockeyförbundet varje år, både när det gäller coachning och utbildning.  

I Funktionärskommittén jobbar vi med olika roller. Vi har många domare att ta hand om och mycket som ska styras under en säsong. Vi har möte 
ca 8 gånger per säsong då vi träffas fysiskt. Vi har då en dagordning vi följer och protokollför ifrån. Ordförande ansvarar för mötena. Under 
säsong har vi också telefonmöten alternativt teamsmöten. Det är full aktivitet varje vecka med mail, telefonkontakt med föreningar och övriga 
kommittéer i Västergötland Ishockeyförbund. 

Tjejhockeykommittén                                                                                                  
Vi arbetar med att få fler tjejer att börja spela ishockey och sedan fortsätta inom idrotten. Vi fokuserar mycket på att stötta föreningarna i olika 
frågor kring tjejhockey och deras egen verksamhet. Tillsammans med föreningarna i Västergötland ordnar vi träning, läger och matchdagar, för 
tjejer i olika åldrar.  

Ett påbörjat arbete är att få en tjejhockeyskola på egen istid samt att kunna erbjuda ytterligare matchspel. Här pågår ett arbete med hela 
Ishockeyförbundet Region Syd för att få till ett bra seriesystem.  

 

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén administrerar serierna i Västergötland och ansvarar för allt runtomkring dessa. Under säsong händer mycket hos 
Tävlingskommittén och vi hanterar bl.a. 

• Uppstartsmöten i valkretsarna  
• Seriemöte Div. 3 
• Seriesammanträde med Div. 2 föreningarna  
• Ishockeyförbundet Region Syds Tävlingskommitté  
• Västergötlands Disciplinnämnd 
• Ishockeyförbundet Region Syds sportkonferens  



 

 
 

Vi har minst ett protokollfört möte varje månad. I slutet av varje månad bjuder Tävlingskommittén in varje förenings ungdomsansvarige att delta 
på möte. Här diskuteras allt från samarbete mellan lag/föreningar till hur våra serier och bestämmelser ska se ut för våra barns bästa. 

En viktig del för tävlingskommitténs arbete är samarbetet med övriga kommittéer, övriga distriktsförbund/föreningarna samt med Svenska 
Ishockeyförbundet har fungerat mycket bra och lägger en stor grund för arbetet.  

 

Utbildningskommittén                                                                                                     

Vi bedriver utbildning för ledare för att ge personerna de bästa förutsättningar för att bli bättre inom sina roller som tränare både på is och 
utanför isen. Våra utbildningar är: 

• Grundkurs  
• Barn och Ungdomstränare 1 och 2 
• JS 1 
• Materialförvaltarkurs 
• Slipkurs och Profileringskurs 
• Målvakt 
• Fortbildningskurs 

Kommittén är även aktiv i de frågor som rör verksamheten inom Ishockeyförbundet Region Syd och Svenska Ishockeyförbundet.  
 

 
Omsättning och licensierande spelare                                                                                          
Föreningarna i Västergötland ingick i en historisk överenskommelse hösten 2015, som man valde att kalla 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.  
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. 

 

Det händer alltid något hos VIF                                                                                  
Under tre år har vi tillsammans med Västergötlands Fotbollsförbund, Västergötlands Handbollsförbund och RF-SISU Västra Götaland arrangerat 
föreningssymposiet. Där har våra föreningar kunnat mötas över idrotterna och utbyta erfarenheter, samtidigt som vi haft föreläsare från olika 
delar av alla våra idrotter.  

Under två år har distriktet deltagit på Nordens största tränarsymposium med Hockeysymposiet. Där har vi haft föreläsningar med före detta 
elitspelare, Team managers och Tre kronors tidigare förbundskapten. Vi har också erbjudit tränarna som deltagit, inblick i hur alla tränare som 
föreläst arbetar i praktiken genom exklusiva pass med ispraktik.   

Vi har i samarbete med Svenska Ishockeyförbundet arrangerat det första kvalspelet i TV-pucken för tjejer 2019 och arrangerat slutspelet i TV-
pucken för killar och tjejer 2021.  

När säsongen 2020/2021 fick avslutas tidigare p.g.a. Covid-19, ställde vi om och arrangerade en ny form av tävling inom Västergötlands 
Ishockeyförbund. En E-sportsturnering i NHL 21 startades upp med senior och ungdomsklass där många föreningar deltog från distriktet.  

Vi i Västergötlands Ishockeyförbund jobbar alltid för att vara ett aktivt och attraktivt distrikt.  

 



 

 
 

 

 

Vi siktar på 75 år till. 
 



 

 
 

     

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund 
 

Kansli: 
Anders: anders.vghockey@vgidrott.se, 070-643 10 39 
Emelie: emelie.vghockey@vgidrott.se, 072-396 68 91 

Oscar: oscar.vghockey@vgidrott.se, 072-185 47 03 
 
 

Post- och besöksadress: 
Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49, Skövde 

E-post: info@vghockey.se 
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