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HANHALS IF

FÖRENINGEN
Hanhals IF är idag en av Sveriges största hockeyföreningar sett till antalet
utövare. Vi har ca 500 ungdomar som spelar hockey i något av våra tio
ålderslag.

Dessa ungdomar leds av ideella ledare som brinner för hockeyn i Kungsbacka
och som vill att våra ungdomar skall få en bra utbildning. Detta gäller både
hockeyn och det runt omkring såsom kamratskap, hälsa och kost.

Vi har höga ambitioner och vill utveckla föreningen och hockeyn i Kungsbacka.
Genomgående i allt vi gör är att vi har tålamod och vill göra saker på riktigt.
Det är de resurser vi själva skapar som vi kan använda till att utveckla vår
verksamhet. Som ett övergripande utbildningsramverk används Svenska
hockeyförbundets läroplan ”Hockeyns ABC” Ladda hem pdf
Vi har även benchmarkat ett antal föreningar som vi anser har bra upplägg,
ambitioner och policys.

VÅR AMBITION
• Att över tid återta en plats i Hockeyettan med vårt A-lag. Ett A-lag som till

största delen består av spelare som fått sin utbildning i Kungsbacka.

• Att skapa ett bra och attraktivt Hockeygymnasium tillsammans med
gymnasieskolorna i Kungsbacka. Ett bra Hockeygymnasium utgör grunden
för en bra juniorverksamhet.

• Att ha en ungdoms- och juniorverksamhet som utbildar spelare till vårt
A-lag.

• Att över tid avancera till J18 RS och J20 RS

• Att behålla platsen i U16 RS.

• Att bedriva en bred ungdomshockeyverksamhet där alla som vill spela
hockey får plats och möjlighet att utvecklas enligt Svensk hockeys
utbildningsplan.

• Att bidra i processen att utbilda barn och ungdomar till människor med bra
vanor och värderingar.

• Att tillsammans med Kungsbackas näringsliv och kommun skapa ett
hockeyintresse där Kungsbacka Ishall blir en självklar plats att träffas på.

MEDLEMSKAP SPELARE
För att säkerställa en hög kvalitet på träning och utveckling för våra spelare,
så fastställs inför varje säsong ett maxantal spelare per åldersgrupp. Antalet
baseras bl.a. på tillgängliga istider och antal tränare. Sportrådet lägger fram
förslag till styrelsen som fattar beslut i frågan.

Alla spelare i föreningen som väljer att fortsätta upp i nästa åldersgrupp
kommer att beredas plats, oavsett maxantal för den aktuella gruppen.
Däremot tas nya spelare in först när maxantalet för åldersgruppen inte är
uppfyllt. Intag sker enligt kölista där ansökande som är folkbokförda i
Kungsbacka kommun prioriteras.

Dessa regler gäller ej U16 RS, J18 & J20 där det står Juniorrådet fritt att vid
behov rekrytera spelare under säsong i för att nå resultat i enlighet med
föreningens ambition.



VÅRA LEDARE

VÅRA LEDARE
Hanhals IF verksamhet bygger till stor del på ideella ledare. Våra ledare är de
som har störst betydelse för hur våra barn och ungdomar utvecklas som
hockeyspelare och som människor. Minst en ledare i varje ålderslag skall vara
utbildad enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan. Som
utbildningsplan följer våra ledare Svenska Hockeyförbundets Hockeyns ABC.

Det är viktigt att våra ungdomar lär sig att ta ansvar, både för sin egen insats
och för att hjälpa och stödja sina lagkamrater. Att vara med i ett lag är en
mycket bra social utbildning för framtiden. Våra ledare utgör en viktig del i
denna process.

LAGLEDARE
I varje åldersgrupp finns en lagledare. Lagledaren har bland annat till uppgift
att fånga upp idéer, synpunkter och eventuella problem i respektive grupp.
Lagledaren hanterar dessa frågor tillsammans med föreningens Sportråd och
återkopplar därefter till gruppen.

Alla ledare i Hanhals IF förbinder sig att följa föreningens policy och sportsliga
riktlinjer samt de förväntningar föreningen har på sina ledare.

SOM LEDARE I HANHALS IF FÖRVÄNTAS DU ATT:
• Vara väl insatt i och följa föreningens policy samt de sportsliga riktlinjer

som gäller för den aktuella åldersgruppen.
• Vara förberedd till träning och match. Alla aktiviteter skall vara planerade.
• Ej bruka alkohol i samband med träning/match/cup eller annan barn- och

ungdomsverksamhet knuten till Hanhals IF.
• Ansvara för våra barn och ungdomar under match och i anslutning till

match.
• Vara en förebild för barn och ungdomar verksamma i Hanhals IF, på och

utanför isen.
• Möta alla barn på ett likvärdigt sätt inom Hanhals IF verksamhet. Alla barn

skall känna sig välkomna och sedda.
• Inte på något sätt förknippas med religiösa, ideologiska eller politiska

budskap i verksamhet knuten till Hanhals IF. Det gäller både i den
sportsliga verksamheten (träning och tävling) och i media, inklusive sociala
medier.

• Verka för en bra relation med domare och motståndare, på och utanför
isen.

• Verka för en bra föräldrakontakt.
• Verka för en bra relation med all personal i Kungsbacka ishall och som gäst

i annan anläggning.
• Vara en god ambassadör för Hanhals IF och lojal mot föreningen.

UTBILDNING
• Minst en ledare ska ha utbildningen som krävs för att ta hand om sitt lag.
• Föreningen ska tillhandahålla de utbildningar som behövs.
• Alla tränare/ledare har obligatorisk närvaroplikt på de utbildningar som

erbjuds av föreningen.
• Huvudledare förväntas närvara på Clinics som arrangeras av Frölunda HC.
• Hanhals IF ambition är att ligga steget före andra föreningar och vara i

framkant i hockeysverige.

KLÄDKOD
Samtliga verksamma skall bära loggade Hanhalskläder.

KONKURRERANDE VERKSAMHET
Som tränare/ledare, anställd och förtroendevald i Hanhals kommer man
representera föreningen i olika sammanhang, både i och utanför ishallen. Det
kan vara tex. vid matcher, träningar, cuper och under olika event.
Som föreningsrepresentant får man under inga omständigheter marknadsföra
eller rekrytera till konkurrerande verksamhet.



VÅRA DOMARE

VÅRA DOMARE
För att kunna spela hockeymatcher krävs det domare. Varje förening har ett
utbildningsansvar som syftar till att föreningen främst skall vara
självförsörjande på domare till sina ungdomsmatcher men också slussa
domare uppåt till distriktsnivå och vidare till förbundsnivå för att förse
hockeysverige med kompetenta domare till ishockeymatcher på alla nivåer i
landet.

DOMARANSVARIG
För att ha en hög nivå på våra domare har Hanhals IF en domaransvarig.
Domaransvarig ansvarar för coachning och utbildning av våra
föreningsdomare. Domaransvarig sköter också kontakter med förbundet när
det gäller domarfrågor.

Domaransvarig i Hanhals IF är Per Österdahl.

DOMARUTBILDNING
Innan man får börja att döma matcher måste man genomgå en
domarutbildning i form av en föreningsdomarkurs. Utbildningen är öppen för
alla som fyller minst 13 år innevarande kalenderår.

Utbildningen hålls i slutet av september och det är teori och praktik, kursen är
mellan 2-3 timmar lång där deltagarna delas in i två grupper.
Grupp 1: alla nya domare, Grupp 2: alla domare som dömt minst 1 säsong.

Som ny domare får man börja döma matcher enligt hemmaplansmodellens 3
mot 3 spel innan man slussas vidare till helplansmatcher för våra äldre
ungdomslag.

Framstående föreningsdomare som ligger långt fram erbjuds att gå en 1-dags
Aspirantdomarkurs i samband med distriktsdomarkursen. Detta är en
förberedelse till att ta steget till distriktsdomare.

SPELA, TRÄNA ELLER DÖMA
Vid krock mellan matchuttagning som domare och det egna lagets aktiviteter
skall DAIF och lagets tränare i möjligaste mån låta domarens egna val styra. En
ungdomsdomare som väljer att döma en match istället för en träning med det
egna laget skall inte belastas för det när det kommer till kommande
laguttagning till match. I normala fall gäller följande prioritering.
1. Spela match med egna laget
2. Döma match som man blivit uttagen till
3. Träna med egna laget

SOM DOMARE I HANHALS IF FÖRVÄNTAS DU
• Vara i tid till match

• Vara rättvis

• Uppträda med stil och profil

• Vara engagerad

• Ha en vilja att utvecklas



VÅRA SPELARE

UTBILDAR OCH FOSTRAR SPELARE OCH MEDMÄNNISKOR
Hanhals IF utbildar mer än bara ishockeyspelare, vi fostrar och utbildar
framförallt medmänniskor. Vårt mål är att skapa ett livslångt intresse för
ishockey men också att alla får lära sig värdet av att vara en god
medmänniska. Det är viktigt för Hanhals IF att spelare i vår förening lär sig att
ta ansvar enskilt och i grupp, på och av isen och i och utanför hockeyn.

Vår målsättning är att vara en av de bästa utbildningsplatserna för
ungdomsspelare i Göteborgsregionen.

Hanhals IF välkomnar alla barn och ungdomar som vill spela och satsa på sin
ishockey till vår ungdomsverksamhet. Vårt naturliga upptagningsområde är
Kungsbacka kommun och närliggande områden.

All ungdomsidrott utvecklas från en mera "lekfull" till en mera elitinriktad
verksamhet allt eftersom ungdomarna blir äldre. Denna utveckling avspeglas
också i matchningen av lagen ju äldre ungdomarna blir. Hanhals IF är en
förening med en kombinerad bredd/elitverksamhet. Åldersklasserna
Hockeyskola-U14 är helt fokuserade på breddverksamhet, detta innebär att
ingen toppning eller selektering får förekomma och att alla spelar lika mycket.
Inom Hanhals ungdomsverksamhet ska matchresultat eller serieplacering
ALLTID underordnas principen om utbildning och utveckling av spelare.

De övergripande utbildningsmålen för ungdomsspelare inom Hanhals IF är
baserade på Svenska Ishockeyförbundets utbildningsriktlinjer. Enligt Svenska
Ishockeyförbundets riktlinjer är det först från U15 som en eventuell
elitsatsning ska inledas, så även inom Hanhals IF.

BÅDE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Som spelare i Hanhals IF har du både rättigheter och skyldigheter. Du ska
givetvis få de bästa av möjligheter att fostras till en bra hockeyspelare och
medmänniska via kompetenta och välutbildade ledare. Vi vill att du skall lära
dig att ta ansvar för din egen utveckling och leda andra lagkamrater, detta
kommer du att ha stor nytta av i resten av livet.

Om laget har enhetliga lagkläder och/eller fyskläder förordas att dessa
används till och från match samt på uppvärmning.

Följande skyldigheter har du som spelare och kompis i Hanhals IF.
Att du:
• alltid kämpar och gör ditt bästa
• agerar respektfullt mot andra människor och tar helt avstånd från mobbing,

diskriminering, kränkning och rasism
• alltid passar tider, lyssnar på tränarna och agerar på signal
• använder ett vårdat språk
• skapar goda vanor gällande träning, vila, kost och skola
• är väl förberedd inför alla träningar och alla matcher
• sköter om din och föreningens utrustning
• respekterar dina ledare, motståndare och domare
• medverkar aktivt för att skapa en bra lagkänsla i gruppen
• endast tränarna och lagkaptenen för dialog med domaren, främst i periodpaus

eller efter matchen
• att du sköter skolan på ett bra sätt samt respekterar lärare och klasskamrater
• att du är en god lagkamrat som hjälper och stöttar
• att du alltid är en god ambassadör för Hanhals IF
• håller matchdräkten fri från märken och logotyper som inte är tillverkarens

logotyp, spelarnummer eller logotyp för sponsor som är sanktionerad av
föreningen. Med matchdräkten menas all synlig personlig utrustning som
skridskor, damasker, byxor, matchtröja, handskar, halsskydd, hjälm och klubba



VÅRA HOCKEYFÖRÄLDRAR

ROLLEN
Som hockeyförälder har du en stor och viktig roll i ditt barns hockeyspelande.
Det gäller dock att hantera denna roll med stor försiktighet och stor respekt.
Hockeyn skapar ett stort engagemang och många känslor. Det gäller att inte
låta dessa känslor styra för mycket i kontakter med barn, ledare och
motståndare.

IDEELL KRAFT
Som hockeyförälder är du och också viktig för att Hanhals IF skall kunna
bedriva sin verksamhet. Vi är till stor del beroende av ideella krafter och som
förälder finns det mängder med arbetsuppgifter att hjälpa till med.

Varje ålderslag har en egen organisation där det finns uppgifter för många.
Vänd er till er lagledare om ni vill vara med och hjälpa till.

FRIVILLIGT ENGAGEMANG
Det finns också behov av frivilliga i föreningens övergripande verksamhet
såsom i Marknadsgruppen, Eventgruppen, Styrelsen, vid olika cup-
arrangemang, under våra A-lagsmatcher, etc.

TÄNK PÅ DET HÄR SOM HOCKEYFÖRÄLDER
• Ha en stöttande och positiv attityd till spelare, domare och ledare

• Föreningens ledare är ideella och har ofta egna barn med i gruppen. Visa
ledarna respekt och lita på deras beslut.

• Undrar du över något eller har frågor, prata med din ledare. Detta gör du i
samband med träningar och matcher. Respektera din ledares fritid.

• Skrik aldrig på domare, spelare, ledare eller publik under match.

• Respektera att det är ledare som håller i träning och match.

KONTAKT
Om du som förälder har frågor så ska dessa ställas i första hand till lagledaren
för berört lag, i andra hand till ansvarig för Ungdomsråd alt. Juniorråd.
För off-ice frågor finns även föreningens föräldraråd.



BARNIDROTT FÖR ALLA

BARNIDROTT FÖR ALLA
Barnidrotten är allsidig och öppen för alla. Barnen bemöts på ett positivt och
utvecklande sätt av kompetenta ledare. Vi har nolltolerans mot fysiskt och
psykiskt våld samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald inom vår
idrott.

BARNPERSPEKTIV
Vi skall alltid utgå från barnens bästa i deras möte med en idrott. Inom
”Barnidrott för alla” följer vi ”Barnkonventionen” - FN:s konvention om
barnens rättigheter.

ÖPPET FÖR ALLA
Idrotten skall aktivt verka för att alla, organisationsledare, aktivitetsledare och
aktiva, ska ges möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar. ”Barnidrott för
alla” ska verka för att förena och inspirera ett livslångt idrottsintresse.

GLÄDJE OCH DELAKTIGHET
Grunden till att barn väljer att idrotta skall alltid vara glädje och delaktighet.
Glädje skall finnas hos såväl föreningen och ledaren som hos utövaren. Barn
ska ha möjlighet att känna delaktighet genom att själva kunna påverka sitt
idrottande. Om detta finns med vid varje tillfälle, blir idrottandet en
självklarhet i barnens vardag.

SOCIAL FOSTRAN
Genom idrottandet skall föreningen och dess ledare ge en grundläggande
social fostran i form av hänsyn, respekt för allas lika värde och rätten att delta
utifrån egna förutsättningar.

AKTIVITETSLEDARE
Alla aktivitetsledare (tränare, instruktörer, m.fl.) ska ha en grundläggande
kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling utöver det
grenspecifika kunnandet.

ORGANISATIONSLEDARE
Föreningens organisationsledare (styrelse, kommittéer, osv) ska aktivt arbeta
för att sätta barnens perspektiv i fokus genom att skapa förutsättningar för
ett sunt tränings- och tävlingsklimat på barnens villkor samt uppmuntra till
fleridrottande.

MEDLEMMARNA STYR
Det är viktigt att föreningens medlemmar är överens om vilken inriktning
föreningens verksamhet ska ha. På det sättet skapas förutsättningar att
genom en ständigt pågående process i föreningen, levandegöra
värdegrundsdokumentet och på så sätt underlätta för alla ledare att förhålla
sig till de värderingar som medlemmarna beslutat om.

FLERIDROTTANDE
Vi ska inom ”Barnidrott för alla” tillåta och uppmuntra barn att prova på olika
idrotter inom närområdet, utan krav från någon part. Detta ger en bra fysisk,
motorisk och social grund för fortsatt idrottande i framtiden, oavsett val av
idrott.

TÄVLA UTIFRÅN EGEN FÖRMÅGA
Genom att uppmuntra utövaren till fler och bättre prestationer, stimulerar vi
den aktives utveckling. I barnidrott skall man alltid ges möjlighet att tävla
utifrån sina egna förutsättningar. En ”vinnare” skapas genom att utövaren
presterar utifrån dessa förutsättningar och lär sig hantera såväl vinst som
förlust.

Hanhals IF har antagit Göteborgs Ishockeyförbunds värdegrund för barnidrott



HANHALS UTBILDNINGSMODELL

Som förening skall vår utbildningsmodell verka

för att erbjuda hockey som passar alla nivåer

samt spelares egna ambitioner. Vår ambition är

att få spelare att stanna i Hanhals med målet att

spela i vårt seniorlag.

Det året våra spelare går in i U16 sker den första

riktiga uttagningen utifrån nivå samt

prestationsmål. För att stimulera livslångt lärande

skall föreningen under säsong erbjuda extra

träningsmöjligheter genom morgonhockey,

camper, samt puckteknik både inom ordinarie

verksamhet samt som extra träning mot en

avgift. Dessa marknadsförs på våra sociala

kanaler samt på vår hemsida.

”Ishockey för alla”



DROGPOLICY

HANHALS DROGPOLICY OMFATTAR ALKOHOL, TOBAK, NARKOTIKA OCH
DOPNINGSMEDEL
Vi vill inom Hanhals Kings bedriva vår idrott så att den utvecklar människor
positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt.

Inom vår idrott lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant
som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger och
dopningsmedel.

DROGER I OLIKA FORMER ÄR NEGATIVT FÖR IDROTTEN OCH DEN ENSKILDE
Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin
kropp. De blir också delaktiga i en positiv gemenskap som i sig fungerar
förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av våra ledare och
äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna
vardagsverksamhet vår förening ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot
drogernas skadeverkningar.

Vår utgångspunkt måste vara att all verksamhet inom föreningen skall utgöra
en trygg miljö också ur drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende låta sina
barn delta i de aktiviteter som vår förening ansvarar för. Detta ställer också
krav på våra ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara
medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

HANHALS KINGS HAR ANTAGIT FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH
RIKTLINJER GÄLLANDE DROGER
• Att inga alkoholdrycker ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i
samband med vår verksamhet för barn och ungdomar under träning, matcher
eller resor till och från dessa.
• Att det inte är tillåtet för våra barn och ungdomar att bruka tobak under
träning och match eller resor till och från dessa
• Att som barn och ungdomsledare tänka på sitt ansvar, att man är en förebild
och hantera sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra.
• Att all föreningsverksamhet bedrivs i rökfria miljöer. Rökning för endast ske

på anvisad plats utanför våra ishallar.
• Att vi inte tolererar att någon kommer berusad, drogpåverkad eller bakfull
till träning, match eller annat möte.
• Att våra medlemmar ser till att vara goda föredömen och inser vikten av att
uppträda på ett värdigt sätt när man representerar föreningen.
• Att våra medlemmar inte i något sammanhang får dricka alkohol, uppträda
berusad eller drogpåverkad i kläder med föreningens namn.
• Att spelare eller ledare ej får förtära någon form av alkohol i eller omkring
spelarbuss vid resor till eller från matcher.
• Att spelare och ledare inte nyttjar läkemedel eller kosttillskott med syfte att
förhöja prestation.

VAD HÄNDER OM NÅGON BRYTER MOT DESSA RIKTLINJER:
• Ungdomar: Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna där föreningen
erbjuder hjälp och stöttning.
• Vid misstanke om att barn far illa tar vi kontakt med socialtjänsten.
Dessutom kan barnen i vissa fall avstängas från matcher när detta anses som
en funktionell och rationell påföljd.
• Vuxna: Samtal med berörd där föreningen erbjuder hjälp och stöttning.
• Avstängning från matcher, sammankomster när detta anses som en
funktionell och rationell påföljd.

Drogpolicyn ska vara känd för samtliga spelare, ledare och föräldrar. Den ska
vara publicerad på föreningens hemsida med möjlighet att ladda ned
och/eller skriva ut.
Lagledare för respektive lag inom Hanhals Kings ska se till att spelare, ledare,
samt föräldrar, tar del av denna policy.

Antagen av Hanhals Kings styrelse 2017-01-19.



ESKALERINGSTRAPPA

GÄLLER FRÅN HOCKEYSKOLAN TOM JUNIORER

Det finns olika tillvägagångssätt att hantera aktiva, ledare och/eller föräldrar,
vilka inte lever upp till våra förhållningssätt enligt fastställd policy.
Eskaleringstrappan används som vägledning när vi hanterar händelser som
inte följer policy. Vi agerar alltid, oavsett det handlar om en enskild incident
eller upprepade händelser.  Händelser som når nivå 3 och 4 innebär alltid att
konsekvenser vidtas.

AKTIV

1. Tillsägelse från ledare.

2. Tillsägelse från ledare samt kontakt med föräldrar.

3. Möte med ledare, berörda aktiva, föräldrar samt Ungdoms- eller
Junioransvarig för att upprätta en handlingsplan.

4. Om inget av ovan nämnda åtgärder 1–3 löser problemet äger
föreningsstyrelse rätt att, på initiativ av Ungdoms- eller junioransvarig, stänga
av aktiv tidsbestämt.

LEDARE

1. Tillsägelse till berörd ledare utav Ungdoms- eller Junioransvarig

2. Möte med berörd ledare samt föreningsstyrelsens ordförande.

3. Möte med Ungdoms- eller Junioransvarig samt föreningsstyrelsens

ordförande för att upprätta en handlingsplan.

4. Om inget av ovan nämnda åtgärder 1–3 löser problemet äger
föreningsstyrelse rätt att, på initiativ av Ungdoms- eller Junioransvarig, stänga
av ledare tidsbestämt.

FÖRÄLDER

1. Tillsägelse från ledare.

2. Möte med ledare och Ungdoms- eller Junioransvarig

3. Möte med ledare och Ungdoms- eller Junioransvarig för att upprätta en
handlingsplan.

4. Om inget av ovan nämnda åtgärder 1–3 löser problemet äger
föreningsstyrelse rätt att, på initiativ av Ungdoms- eller junioransvarig, stänga
av förälder från ishallen tidsbestämt.

ÖVRIGT

Juniorer fyllda 18år kontaktas direkt istället för via målsman.



DIREKTIV GÄLLANDE HOCKEY FÖR
BARN OCH UNGDOMAR

INTRODUKTION HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE HOCKEY FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Vi ska utveckla alla våra barn och ungdomar utifrån samma villkor. I det ingår standardiserade träningsmetoder, ett gott ledarskap och hur vi möter
våra barn och ungdomar.

Ett steg i det arbetet är författande av dessa direktiv. Samtliga direktiv
gäller åldrarna från Hockeyskolan till och med U16 div 1 & div 2.

Vår verksamhet baseras på Hemmaplansmodellens fyra principer:
1. Sätt människan i fokus
2. Ge alla chansen att utvecklas
3. Anpassa träning och match efter målgruppen
4. Bedriv en allsidig träning

Hanhals IF vill ge alla spelare samma möjlighet att utvecklas som människa
För att lyckas med detta måste föreningen, tränare, spelare och föräldrar tillsammans vara med och skapa en positiv, inkluderande och rättvis miljö.



DIREKTIV GÄLLANDE HOCKEY FÖR
BARN OCH UNGDOMAR

DESSA DIREKTIV SKALL FÖLJAS OCH GÄLLER FRÅN HOCKEYSKOLAN T.O.M.
U16 div 1 & div 2

DEFINITIONEN AV MERTRÄNING
Möjligheten till träning och matchspel med andra åldersgrupper än sin egna.

HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE MERTRÄNING
Möjlighet till merträning ges till alla medlemmar som själva vill, barnens egen
vilja är avgörande.

DEFINITION AV ROTERA POSITIONER
Möjligheten att få prova olika spelarpositioner

HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE ROTERA POSITIONER

Hanhals följer Svenska ishockeyförbundets rekommendationer.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS DEFINITION AV SELEKTERING
Att välja ut de för tillfället bästa – eller de som i framtiden bedöms bli de
bästa – till matcher, läger, lag eller träningsgrupper.

HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE SELEKTERING
Tillämpas ej. Undantaget GIC/GIF cupen och nivåanpassning sker efter
godkännande från Ungdomsrådet.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS DEFINITION AV TOPPNING
En form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet tillfälle får en
eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang: en given plats i laget,
mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i
laget/gruppen.

HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE TOPPNING
Tillämpas ej.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS DEFINITION AV INDIVIDANPASSNING
Träning anpassad till var och en utifrån färdighets-, kunskaps- och
mognadsnivå. Kan genomföras oavsett hur träningsgruppen eller laget är
sammansatt.

HANHALS DIREKTIV GÄLLANDE INDIVIDANPASSNING
Tränarna ska individanpassa regelbundet.

UPPFLYTTNING
Spelaren måste anses vara så bra att hen kommer att tillhöra toppskiktet i
åldersklassen över och bedömas passa in socialt i den nya gruppen. Beslut
fattas av ungdomsansvarig i samråd med huvudtränarna i berörda grupper.



DIREKTIV GÄLLANDE HOCKEY FÖR
BARN OCH UNGDOMAR

DESSA DIREKTIV SKALL FÖLJAS OCH GÄLLER FRÅN HOCKEYSKOLAN FRAM
T.O.M. U16 div 1 & div 2

TRÄNING
• Träningsnärvaro påverkar matchdeltagande

• För att bli uttagen till match bör man ha träningsnärvaro samma
vecka. (Från U11)

• En närvaro innebär ett ispass samt fyspass (oavsett om detta
ligger i anknytning till ispasset eller separat)

• Off ice träning under april-augusti erbjuds from U12 och deltagande
förväntas så länge inte annan idrott utövas.

• Minst en ledare byter om tillsammans med barnen/ungdomar i
omklädningsrummet.

• Vid få anmälda barn till en isträning bör laget erbjuda annat lag
samträning.

MATCH
• Enda tillfället då barn från annan åldersgrupp får delta är då det saknas

spelare från ordinarie åldersgrupp.
• Barn i egna åldersgruppen skall alltid erbjudas plats först.
• Alla barn/ ungdomar skall erbjudas samma antal matcher och cupdagar.

Barn i laget som är uttaget spelar lika mycket oavsett utgången i matchen

KONKURRERANDE VERKSAMHET
• Om barn/ungdom aktivt tackar nej till Hanhals planerade

träningar/matcher under ordinarie säsong för att delta i annan
ishockeyverksamhet utan godkännande från Ungdomsansvarig leder det
till tidsbestämd avstängning från matchspel i Hanhals verksamhet.

• Ordinarie säsong menas sep-mars, undantaget loven.



LEDARORGANISATION OCH ANSVARSROLLER FRÅN U9 TILL U16 Div1 & Div2

DIREKTIV GÄLLANDE HOCKEY FÖR
BARN OCH UNGDOMAR

Barnen

Lagledare

Föräldragrupp Materialare

Huvudtränare

Tränare Assisterande
tränare



HOCKEYSKOLAN

Hockeyskolan är inkörsporten till Hanhals IF ishockeyverksamhet. Föreningen välkomnar alla barn, pojkar och flickor, från det år man fyller 5 år att prova på
ishockey. Fokus i alla hockeyskolans åldersgrupper är lekfull introducering till skridskoteknik. Skridskotekniken är nyckeln till det fartfyllda, spännande och
fantastiskt roliga spelet ishockey. Hockeyskolan i Hanhals IF leds av Hockeyskolrådet. Ansvariga tränare har genomgått Ishockeyförbundets grundutbildning för
Tre Kronors Hockeyskola. Vi följer Svenska Hockeyförbundets utbildningsplan för hockeyskolan i skridskoskola för hockey. Trivsel, gemenskap och glädje är
ledorden för Hanhals IF Hockeyskola.

MÅLSÄTTNING
• Att alla som vill börja spela ishockey skall ges möjlighet till detta.
• Att ge barn och föräldrar en första positiv kontakt med hockeyn och vår

förening.
• Att barnen utvecklas socialt och upplever trygghet.
• Att ge föräldrar information om föreningens policy och sportsliga riktlinjer.
• År 2 organiseras arrangörsgrupp och föräldragrupp
• År 3 ser föräldrarna träningen från läktaren

TRÄNING
• Föreningen följer Tre kronors hockeyskola och erbjuder 1 ispass/vecka

mellan september-mars
• Hockeyskolan är uppdelad i träningsgrupper utifrån när man börjat,

grupperna benämns som skridskoskola för hockey, grupp 2 och grupp 3.
• Träningen sker så att äldsta gruppen börjar först.
• Alla flickor i HS erbjuds ett eget ispass i veckan.
• År 2 ska alla åldersgrupper i HS vara rena åldrar.
• År 2 är barnen ombytta och klara 10 min före träning.
• År 3 introduceras målvaktsspel på träning.

TRÄNINGSINRIKTNING
• Skridskoteknik
• Smålagsspel
• Tävling och lek

MATCHER
• För 2:orna arrangeras internmatcher under säsongen. I slutet av säsongen

kan matchutbyte ske med annan klubb.
• För 3:orna kan matchutbyte med annan förening förekomma under

säsongen.
• 3:orna kan delta i en extern cup, t.ex. Partille Cup. Alla spelare erbjuds 1

cup.
• 2:orna och 3:orna spelar uppvisningsmatcher i samband med A-lagets

hemmamatcher.

För mer information om Tre Kronors Hockeyskola och övningar,
se http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Information/borjaspelahocke
y/
http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/ovningsban
ken/



U-TJEJ

U-TJEJ ORGANISERAR VERKSAMHET FÖR FLERA ÅLDERSGRUPPER FÖR ATT SKAPA EN TYDLIG GRUPPTILLHÖRIGHET FÖR TJEJER SOM SPELAR ISHOCKEY.
I U-tjej bedrivs hockeyträning för tjejer i åldrarna som motsvarar U9 – J18. U-tjej är framförallt till för att rekrytera fler tjejer till sporten och att erbjuda tjejer som
inte vill spela ishockey tillsammans med killar en möjlighet att utöva sporten. Alla tjejer som vill får komma och prova på att träna ishockey och låneutrusning
erbjuds.

MÅLSÄTTNING
· Att erbjuda alla tjejer som vill börja spela ishockey möjlighet till det.
· Att vara den naturliga fortsättningen i föreningen för tjejer som deltagit
i hockeyskolan.
· Erbjuda en inkluderande miljö där alla tjejer kan känna sig välkomna
oavsett ålder och färdighet.
· Bedriva en utvecklande träning för alla åldrar baserad på Ishockeyns
ABC både på och utanför isen.
· Att delta aktivt i samarbeten inom Göteborgs distrikt för att utveckla
och stärka tjejhockeyn i Västsverige.

TRÄNINGSINRIKTNING
· Nivåanpassad träning
· Smålagsspel
· Individuella färdigheter, skridskoåkning, klubbteknik, spelförståelse.
· Introducera och utveckla målvaktsspel.
· Tjejer i åldrar U13 och äldre erbjuds träning riktad mot helplansspel.
· Erbjuda fysträning off-ice i samband med isträning.

MATCHER
· Delta i Göteborgs distrikts tjejserier med egna lag eller allianslag och
erbjuda matchspel på rätt nivå för alla tjejer.
· Delta i rena tjejcuper med egna lag eller allianslag.
· Delta i GP-puckens tjejklasser.
· Alla spelar lika mycket.
· Här gäller Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomsishockey.

TJEJER I JUNIORÅLDER
· Tjejer i Juniorålder erbjuds möjlighet att träna tillsammans med Hanhals
Äldre Tjejlag.
· Matchspel kan inte garanteras eftersom vi är beroende av dispenser för
en tjej i junioråldern skall kunna spela i ungdomslag.
· Vi söker aktivt samarbete med andra klubbar för att erbjuda spel i en ev
Dam Div 3 i Göteborgs Distrikt.
· För ev spel i ett allianslag i div 3 prioriteras Hanhalstjejer i Junioråldern.
Även tjejer U15/U16 från Äldre tjejlaget kan erbjudas möjlighet till spel ett
sådant Allianslag om man inte får ihop fullt lag.



U9

FÖRSTA ÅRET SOM EGET ÅLDERSLAG. GRUPPEN ORGANISERAR SIG SOM ETT LAG FÖR FÖRSTA GÅNGEN

MÅLSÄTTNING
• Målet för gruppen är att bli ett lag och att fortsätta bygga en organisation

runt laget, såsom föräldragrupper mm.
• Barnen ska få lära sig grunderna i vad som krävs för att spela ishockey

såsom att lyssna på ledarna, passa tider, sköta sin hygien och samarbeta i
en grupp.

TRÄNING
• Hockeyns ABC Läroplan 7-10 år Ladda hem pdf
• Ambitionen är 50-60 ispass mellan september-mars
• Introducera hockeygympa i anslutning till träning

TRÄNINGSINRIKTNING
• Smålagsspel
• Tävling och lek
• Fortsätta introducera och utveckla målvaktsspel med roterande målvakter

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 14 + 2 spelare per seriematch
• Alla spelar lika mycket
• Inga resultat räknas

CUPER
• Varje spelare erbjuds att deltaga vid två cupdagar per säsong. Deltagandet

i cuper planeras så att det inte inverkar på seriespelet.
• Rekommendation 7+1 alternativt 14 + 2 spelare per lag per cup

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U10

MÅLSÄTTNING
• Gruppen är nu ett lag och en organisation finns runt laget.
• Barnen bygger vidare på grunderna i vad som krävs för att spela ishockey

såsom att lyssna på ledarna, passa tider, sköta sin hygien och samarbeta i
en grupp.

TRÄNING
• Hockeyns ABC Läroplan 7-10 år används Ladda hem pdf
• Ambitionen är 70-80 ispass mellan augusti-mars
• Off-iceträning kan vara en del av varje ispass
• Upplägg enligt Hanhals fysprofil med tillhörande program.

TRÄNINGSINRIKTNING
• Grundläggande teknikträning; skridskoåkning, passningar, klubbteknik
• Smålagsspel
• Målvaktsträning med fortsatt introduktion av målvakter
• Tävling och lek

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 14 + 2 spelare per seriematch

CUPER
• Varje spelare erbjuds att deltaga vid fyra cupdagar per säsong
• Rekommendation 7+1 alternativt 14 + 2 spelare per lag per cup
• Deltar i GP-Pucken

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U11

MÅLSÄTTNING
• Att klara sig själva i omklädningsrummet men i enighet med direktiven

finns alltid minst en ledare med i rummet.
• Att visa respekt för kamrater och ledare.

TRÄNING
Hockeyns ABC Läroplan 7-10 år Ladda hem pdf
• Ambitionen är 90-100 ispass mellan augusti-mars
• Off-iceträning är en del av varje ispass
• Upplägg enligt Hanhals fysprofil med tillhörande program.

TRÄNINGSINRIKTNING
• Grundläggande teknikträning; skridskoåkning, passningar, klubbteknik
• Smålagsspel
• Motoriska övningar i små grupper
• Målvaktsträning, målvakter erbjuds nu att delta i ungdomsverksamhetens

specifika målvaktsträningar
• Tävling och lek

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 14 + 2 spelare per seriematch

CUPER
• Varje spelare erbjuds att deltaga vid sex cupdagar per säsong.
• Rekommendation 7+1 alternativt 14 + 2 spelare per lag per cup
• Är med i GP-Pucken
• Arrangerar en egen cup under säsongen

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U12

MÅLSÄTTNING
• Att spelarna förstår vikten och betydelsen av träning i olika former.
• Att utveckla  värderingar och respekt för kamrater och ledare.

TRÄNING
Hockeyns ABC Läroplan 11-12 år Ladda hem pdf
• Ambitionen är 100-110 ispass mellan augusti-mars
• Off-iceträning är en del av varje ispass
• Upplägg enligt Hanhals fysprofil med tillhörande program.

TRÄNINGSINRIKTNING
• Grundläggande teknikträning; skridskoåkning, passningar, klubbteknik
• Övningar med sammansättning av grundläggande tekniker
• Smålagsspel
• Tävla och Göra mål
• Målvaktsträning
• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• Frivillig försäsongsträning erbjuds 2 ggr/vecka.
• Uppehåll under juli månad

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 14 + 2 spelare per seriematch

CUPER
• Varje spelare erbjuds att deltaga vid sex cup dagar per säsong
• Rekommendation 7+1 alternativt 14 + 2 spelare per lag per cup
• Är med i GP-Pucken
• Arrangerar en egen Cup under säsongen

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U13

MÅLSÄTTNING
• Att så många som möjligt ska klara av den ökade träningsdosen
• Spelarna ska få en bra förståelse för spelets och hockey-atletismens

grunder.

TRÄNING
• Hockeyns ABC Läroplan 11-12 år Ladda hem pdf
• Ambitionen är 110-120 ispass mellan augusti-mars
• Off-iceträning är en del av varje ispass
• Upplägg enligt Hanhals fysprofil med tillhörande program

TRÄNINGSINRIKTNING Hockeyns ABC Läroplan 11-12 år
• Grundläggande teknikträning; skridskoåkning, passningar, klubbteknik
• Övningar med sammansättning av grundläggande tekniker
• Inslag av övningar med spelförståelse
• Göra mål och tävla
• Målvaktsträning
• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• 2 ggr / vecka  om man inte utövar någon annan idrott
• Uppehåll under juli månad

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 15 + 1 spelare per seriematch

CUPER
• Varje spelare erbjuds att deltaga vid sex cupdagar per säsong
• Rekommendation 15 + 2 spelare per cup
• Är med i GP-Pucken
• Arrangerar en egen cup under säsongen
• Laget ska medverka i U14 lagets arrangemang kring GIC

SAMTAL MED BARN/ UNGDOM
• Ett tillfälle per säsong erbjuder ansvariga ledare ett spelarsamtal med

varje spelare och minst en förälder.

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U14

MÅLSÄTTNING
• Börja förbereda spelarna för vad som krävs för att spela U16 och U16 RS.

TRÄNING
• Hockeyns ABC Läroplan 13-14 år Ladda hem pdf
• Ambitionen är 110-120 ispass mellan augusti-mars
• Off-iceträning är en del av varje ispass
• Upplägg enligt Hanhals fysprofil med tillhörande program

TRÄNINGSINRIKTNING
• Grundläggande teknikträning; skridskoåkning, passningar, klubbteknik
• Övningar med sammansättning av grundläggande tekniker
• Övningar för att öka spelförståelse.
• Göra mål och tävla
• Målvaktsträning
• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• 3 ggr / vecka om man inte utövar någon annan idrott
• Uppehåll under juli månad

MATCHER
• Deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund.
• Rekommendation 15 + 2 spelare per match

CUPER
• Varje spelare erbjuds att delta vid  sex cupdagar per säsong,

Rekommendation 15 + 2 spelare per lag och cup
• Deltar i GIC.
• I GIC sker nivåanpassning efter godkännande från Ungdomsgruppen.

SAMTAL MED BARN/ UNGDOM
• Ett tillfälle per säsong erbjuder ansvariga ledare ett spelarsamtal med

varje spelare och minst en förälder.

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller.



U16

MÅLSÄTTNING
• Att rekrytera så många spelare som möjligt till U16RS och

J18 kommande säsong

TRÄNING
• Hockeyns ABC ålder 15-16 Ladda hem pdf
• 3-4 ispass / vecka
• Off-iceträning i samband med ispass.
• Om behov finns kan träningsgruppen delas in i två träningsgrupper.

Indelningen sker baserat på var respektive spelare befinner sig på
utvecklingskurvan.

• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• 5 ggr / veckan.
• Uppehåll under juli månad

MATCHER
• U16  deltar i seriespel arrangerat av Göteborgs Ishockeyförbund med

minst ett division 1 och ett division 2 lag.
• Div 1 viss matchning förekommer i matchers slutskede och med special

teams i Box-play och Power-play.
• Div 2 spelar alla som tränat regelbundet lika mycket.
• I U16 kan tränaren disponerar hela U16-truppen samt spelare i lägre

åldersgrupper för matchspel.

SPELARSAMTAL
• Två gånger per säsong håller ansvariga ledare ett spelarsamtal med

varje spelare.

OBS! Hanhals direktiv för Barn- och Ungdomshockey gäller förutom de
ovan definierade undantagen i U16 div 1.



U16 RS, J18, J20

MÅLSÄTTNING
• Behålla plats i U16 RS
• På sikt avancera till J18 RS
• På sikt avancera till J20 RS
• Ha som målsättning att varje år slussa in minst 1-3 spelare till Hanhals IF A-

lag
• Föreningen vill erbjuda ungdomar ett helhetspaket som kombinerar

hockeyspelande och gymnasieutbildning på bästa sätt
• Träna och spela hockey på en nivå som förbereder spelarna för att ta plats

i a laget

TRÄNINGSGRUPPER
• En träningsgrupp för U16RS
• En gemensam träningsgrupp för J18 och J20
• Träning med A-laget kan erbjudas
• Varje träning skall vara maximalt effektiv. Då det saknas spelare på en

högre nivån är det naturligt att mogna spelare på den position som saknas
i en högre nivå flyttas upp från en lägre nivå. Vilka spelare som kan
omfattas av detta avgörs mellan tränare för de aktuella lagen. För
individuella träningar avgör tränare för det högre laget vilken(a) spelare
som är aktuella

• Varje isträning bör ha minst 20 utespelare och 3 målvakter

TRÄNING
• 3-4 ispass / vecka
• Skillspass erbjuds alla spelare exempelvis skridskoteknik, målvaktsträning
• Off-iceträning är en del av varje ispass, alternativt separerat från ispass. 2

fyspass per vecka.
• Möjlighet finns att välja specialidrott på gymnasiet med hockeyinriktning

MATCH
• Deltar i serier med upp/nerflyttning och lagen spelar för att vinna

matcherna. Coaching och specialteams (PP/PK) blir naturligt i dessa lag. Ett
sätt att förbereda sig för seniorspel.

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• Startar upp i mitten av april med träning 5 ggr / vecka, träningen är

obligatorisk,
• Egen träning under juli månad.
• Individuella upplägg är möjliga. Detta sker i samråd med tränare samt

sportsligt ansvariga i juniorrådet.

SPELARSAMTAL
• Tränaren håller i spelarsamtal löpande under säsongen.

DESSA DIREKTIV SKALL FÖLJAS I U16RS, J18 och J20
I Hanhals Kings juniorverksamhet skall spelarna utvecklas till seniorspelare. För att lyckas med det behöver spelarna utveckla individuell skicklighet, taktisk förmåga och sin

fysik. Spelarna skall lära sig hur man bäst förbereder sig för varje vecka genom att sköta skolarbete, kost, sömn och träning. Nyttjande av alkohol under säsong är inte tillåtet
utan spelaren följer föreningens drogpolicy. Tävling om speltid är naturligt. Alla spelar inte alltid, och man kan spela olika mycket under match.



U16 REGION SYD

MÅLSÄTTNING
• Att behålla platsen i U16 Region Syd.
• Att rekrytera minst 10 spelare per säsong till J18.
• Att få så många som möjligt ur truppen att söka till Hanhals IF

Hockeygymnasium och fortsätta sitt hockeyspelande
• Truppen skall bestå av 20-22 utespelare och 3 MV
• Fastställande av truppen inför den kommande säsongen skall vara

klart i samband med att försäsongsträningen går mot sitt slut i
slutet av juni.

TRÄNING
• Hockeyns ABC ålder 15-16 Ladda hem pdf
• 3-4 ispass / vecka
• Off-iceträning är en del av varje ispass.
• Skillsträning förekommer , exempelvis skridskoteknik

och målvaktsträning
• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• Erbjuds 5 ggr / veckan , träningen är obligatorisk, eventuella

avvikelser sker i samråd med sportsligt ansvarig i juniorrådet
• Uppehåll under juli månad
• Truppen till U16 RS tas ut i slutet av juni

MATCHER
• Spelar i U16 Region Syd
• I U16 Region Syd äger tränaren rätt att disponera hela U16

åldersgruppen för maximal prestation.
• U16RS deltar i serie med upp/nerflyttning och spelar för

att vinna matcherna. Coaching och specialteams (PP/PK) blir
naturligt i dessa lag. Ett sätt att förbereda sig för seniorspel.

CUPER
• U16 Region Syd deltar i SM-spel
• Egen försäsongscup arrangeras i september

SPELARSAMTAL
• Två gånger per säsong håller ansvarig ledare ett spelarsamtal med

varje spelare.

FINANSIERING AV U16 RS
• För att täcka merkostnader i samband med resor ska gruppen

organisera en sponsorgrupp för att täcka lagets ökade kostnader.



J18 & J20

MÅLSÄTTNING
• Att på sikt avancera med J18 till Region Syd
• Att på sikt avancera med J20 till Region Syd
• Att bli bättre för varje dag som går, både individuellt och som lag

TRÄNING
• 3-4 ispass / vecka
• Off-iceträning är en del av varje ispass. 2 fysträningspass per

vecka.
• Skillsträning förekommer , exempelvis

skridskoteknik och målvaktsträning
• På isträning ska spelsystem implementeras och tränas in samt

spelförståelse och övningar med sammansatta grundtekniker
genomföras

• Kost- och hälsolära

FÖRSÄSONGSTRÄNING
• Försäsongsträning 5 gånger per vecka som är obligatorisk.
• Träningsnärvaro och prestation är grundläggande för
matchdeltagande U16RS, J18 och J20,
• Fysträning är en del av varje isträning.

J18
• Truppen skall bestå av 18-20 utespelare och 2 MV och förväntas

fyllas på med 8-12 spelare varje år varav endast
undantag förväntas komma från andra distrikt. Majoriteten
förväntas komma från U16 RS verksamheten

• Fastställande av truppen sker gradvis med utgångspunkt från
spelares kalender avseende gymnasieval. En grundtrupp sätts
i December i samband med NIU-val (senast 1 december) och
kompletteras senast i samband med slutligt gymnasieval
under våren. För läsåret 22/23 är preliminär deadline för
gymnasieval 1 Februari

• Fastställande av truppen inför säsongen skall vara klart i början av
september.

J20
• Truppen bör bestå av 18-20 utespelare och 2 MV. Varje år

förväntas ca 50% av truppen fyllas på från J18 samt genom
kompletterade rekryteringar från andra lag/distrikt

• Fastställande av truppen inför säsongen skall vara klart i början av
september.

• Vissa spelare kan komma att erbjudas ett kompletterade ”try-
out” kontrakt med A-laget eller ett komplett A-lagskontrakt

MATCH
• J18 och J20 deltar i serier med upp/nerflyttning och spelar för att

vinna matcherna. Coaching och specialteams (PP/PK) blir naturligt
i dessa lag. Ett sätt att förbereda sig för seniorspel.



SENIORRÅD

UPPDRAGSBESKRIVNING
Seniorrådets huvuduppdrag är att vara sportsligt ansvarig för
seniorverksamheten. I detta ingår även ansvaret för rekryteringen av spelare
samt tränare. Seniorrådet och dess medlemmar ska verka för en tillgänglig,
demokra sk och utåtriktad förening vilket  innefa ar en nära kontakt med 
ledare och spelare. I seniorrådets huvuduppdrag ingår också att ta fram en
årlig utbildningsplan för tränare, ledare och spelare för A-laget samt att
säkerställa att utbildningsplanen för A-laget realiseras. Som en del i
seniorrådets huvuduppdrag ingår också a  säkerställa e   tä  samarbete med 
styrelsen, marknadsgruppen, juniorrådet och kansliet.

Ordföranden i rådet är sammankallande och seniorrådets länk till styrelsen
och juniorrådet om inget annat bestäms. Ordföranden sammankallar till
regelbundna möten med förbestämd agenda, mötena protokollförs och
skickas till styrelsens ordförande för vidare distribution. Ordföranden i rådet
är ytterst ansvarig för rekryteringen av spelare och tränare till A-laget.

Deltagare: Ordförande seniorrådet, A-lagstränare, Scout, Övriga med
kompletterande kompetens. Vid behov annan kompetens/roll. En av
deltagarna utses till ordförande och språkrör för rådet.

SENIORRÅDES HUVUDSAKLIGA ANSVAR OCH ARBETSUPPIFTER
 Scouting- och rekrytering för seniorverksamheten.
 Förhandling och avtal seniorspelare, seniorledare samt tränare.
 Säkerställer rätt kompetens och erfarenhet runt seniorlaget och lyfter

resursbehov till styrelsen
 Sysselsättning och boende för seniorspelare och tränare
 Mottagande och välkomnande av nya seniorspelare och seniortränare.
 Regelbundna möten med ledarstaben för A-laget för kvalitetssäkring

och dialog kring arbetsrutiner, spelidé, träningsmetodik och den
individuella spelarutvecklingen samt stämningen i laget. Regelbundet
presentera status för styrelsen.

 Genomföra regelbundna och dokumenterade individuella
utvecklingssamtal med seniorledare under och inför kommande
säsong.

 Ansvarar för att säkerställa att våra seniorledare följer Hanhals
sportsliga riktlinjer och seniorledarnas utbildningsplan.

 Ansvarar för att seniorspelare får en individanpassad utveckling i
Hanhals genom dokumenterade individuella utvecklingsplaner och
regelbundna (2 ggr/år) utvecklingssamtal. I uppgiften ingår också att i
ett tidigt skede genomföra individuella spelarsamtal inför kommande
säsong.

 Bollplank för ledarna inom junior- och seniorverksamheten i sportsliga
frågor.

 I samråd med ungdomsgruppen och juniorrådet organisera och
genomföra interna tränar-/ledarutbildningar.

 Vara en länk mellan vår juniorverksamhet (U16-J20) och vår
seniorverksamhet för a  öka  möjligheten a  flera av våra spelare 
stannar och spelar i våra seniorlag.

 Utveckla och stärka  Hanhals kultur och moderna ledarskap



JUNIORRÅD

JUNIORRÅDETS ANSVAR
Juniorrådets huvuduppdrag är att vara sportsligt ansvariga för
juniorverksamheten i föreningen. Juniorrådet och dess medlemmar ska verka
för en llgänglig, demokra sk och utåtriktad förening vilket  innefa ar en nära 
kontakt med ledare, spelare och föräldrar. I juniorrådets huvuduppdrag ingår
också att realisera den formulerade utbildningsplanen för lagen U16RS till J20.
Som en del i juniorrådets huvuduppdrag ingår också a  säkerställa e   tä  
samarbeta med styrelsen, och sportrådet.

JUNIORRÅDETS UPPDRAG
 Planerar, driver och ansvarar för scouting- och rekryteringsarbetet för

juniorverksamheten (J18-J20) gällande spelare, tränare och ledare.
 Säkerställer ett strukturerat och trevligt mottagande (introduktion) av

nya juniorspelare.
 Ansvarar för att genomföra regelbundna möten med ledarstaber från

juniorlagen för kvalitetssäkring och dialog kring arbetsrutiner, spelidé,
träningsmetodik och den individuella spelarutvecklingen samt
stämningen i laget. Regelbundet presentera status för Sportrådet.
Ansvarar för att säkerställa att våra Juniorledare följer Hanhals
sportsliga riktlinjer och juniorledarnas utbildningsplan.

 Ansvarar för att juniorspelare får en individanpassad utveckling i
Hanhals genom dokumenterade individuella utvecklingsplaner och
regelbundna utvecklingssamtal. I uppgiften ingår också att i ett tidigt
skede genomföra individuella spelarsamtal inför kommande säsong.

 Tjänstgör som bollplank för ledarna inom juniorverksamheten i
sportsliga frågor.

 I samråd med ungdomsrådet och seniorrådet organisera och
genomföra interna tränar-/ledarutbildningar.

 Vara en länk mellan vår ungdomsverksamhet (HS till U16) och
juniorverksamheten för a  öka  möjligheten a  flera av våra spelare 
stannar och spelar i våra junior- och seniorlag.

 Säkerställer föreningens utveckling genom kontinuerlig
omvärldsbevakning och nätverkande

 Medlemmarna i Juniorrådet representerar Hanhals i sammanhang som
berör sporten. Innan informationsspridning sker (internt eller externt)
ska styrelsen i den mån det går informeras. Exempelvis innan
intervjuer, nyhetsbrev och utskick.

 Utveckla och stärka Hanhals kultur och moderna ledarskap.



UNGDOMSRÅD

UNGDOMSRÅDETS ANSVAR
Ungdomsrådets övergripande ansvar är att säkerställa att Hanhals
ungdomsverksamhet bedrivs på bästa möjliga vis. Vår strävan är att erbjuda
en öppen och utvecklande miljö med möjligheten att utvecklas utifrån
individens egna ambition och vilja.

Ungdomsrådet ansvarar för lagen, hockeyskolan-U14. Uppdraget innebär stor
närvaro i ishallen för att möta och kommunicera med spelare, ledare och
föräldrar.

UNGDOMSGRUPPENS UPPDRAG
• I samverkan med juniorrådet säkerställa föreningens sportsliga utveckling
• Säkerställer att ledarutbildning genomförs utifrån förbundets krav
• Ansvara för att föreningens spelarutbildningsplan (hockeyns ABC) är

dokumenterad, kommunicerad och efterlevs
• Säkerställer att Hanhals värdegrund och policy är kända och efterlevs av

ungdomsledare, spelare och föräldrar
• Beslutar lagens ledarorganisationer
• Rekryterar ungdomsledare och föräldrar till lagens verksamhet
• Driver och leder den operativa ungdomsverksamheten gentemot våra

ledare i ungdomslagen så att de ges rätt förutsättningar och riktlinjer för
att träna och leda sina lag.

• Tar fram en budget för ungdomsverksamheten i samråd med kassör
• I samverkan med lagens materialförvaltare administrera materielbehov
• Ansvarar för spelarövergångar på ungdomssidan
• Genomför utvärderingssamtal med alla ungdomslag samt

statusrapporterar till styrelse under höst- och vårsäsong.
• Ansvarar för att föreningens ungdomsledare är utbildade i och efterlever

FN:s barnkonvention
• Driver och leder arbetet med Hemmaplansmodellen



HANHALS IF OCH SVENSK HOCKEY
BETRÄFFANDE TESTER

Enligt svenska hockeyförbundets utbildningsmodell så ingår tester som en del av träningen.
Dagens snabba och intensiva hockeyspel med mycket ”man mot manspel” samt närkamper,
ställer ofta stora krav på spelarnas fysiska kapacitet. Det är många faktorer i samverkan som
bidrar till spelarens och lagets spelstyrka.

Svenska hockeyförbundet har delat in dessa så kallade prestationsbestämmande faktorer i 6
stycken huvudfaktorer:
1. Spelarens individuella fysiska kapacitet
2. Spelarens tekniska skicklighet
3. Spelarens individuella spelförståelse
4. Spelarens psykiska kapacitet
5. Lagets spelsystem och taktiska strategi
6. Lagets psykologiska klimat

Alla dessa faktorer hänger ihop. Läs mer på Swehockey.se. Spelarens fysiska kapacitet är dock
grundfundamentet och det är detta vi lägger stort kraft kring från april till och med augusti.

Alla spelare erbjuds möjligheten till att utveckla sin fysiska kapacitet genom försäsongsträning. I
vissa fall tillkommer en extra avgift och det står respektive lag fritt att ta beslut om detta. Spelare
som blir U16(A-pojk) skall få möjligheten att utvärdera sin fysiska utveckling. Därför görs fysiska
tester. Hanhals ser tester som ett roligt och viktigt inslag i försäsongsträningen. Vi lär våra spelare
att sätta mål, jobba mot dem samt förverkliga dem.

Syftet med testerna är att hitta ett individuellt ”startläge/utgångläge” där den fysiska förmågan
värderas.
Huvuduppgiften blir att under de 6–8 efterföljande veckorna göra en planering vars syfte är att
utveckla den fysiska förmågan. De fysiska kvalitéer som värderas är kondition(uthållighet), styrka
samt spänst.
Genom att göra dessa skapas förutsättningar för att:
1. Utveckla varje individs fysiska förmåga
2. Öka kunskapen och motivationen kring träning och tester
3. Utveckla och förbättra träningsmetoder

NÄR GÖR VI TESTER?
Första gången som våra lag i Hanhals IF gör tester är när våra spelare blir U16 spelare(A-pojk).
Huvudsyftet för dessa spelare är då att vänja sig vid tester som en individuell del i sin träning.
Fystränarna förklarar då kort bakgrunden till varje test och man ges möjligheten till att testa sig i
riktig testmiljö.

För våra övriga juniorlag där spelare vill tävla om en plats i U16RS, J18 eller J20 används testerna
som en del i urvalsprocessen tillsammans med karaktär, hockeykunnande på is, spelförståelse
samt engagemang. Vi följer Hockeyns ABC och de riktvärden som lyfts fram där. Det är annars
juniorrådet som beslutar om testvärden.

Hanhals genomför sina huvudtester:
1. I början av försäsongsträningen (april-maj)
2. Strax innan isträningen börjar i augusti (augusti)
3. Mitt i säsongen (oktober-november)

Däremellan görs lite sporadiska kontrolltestperioder, dels för att testa av eller bryta ett hårt
träningsmönster med något annat. Att lägga in lite olika tester i ordinarie träningsperioder kan
ofta vara motivationshöjande och roligt inslag. Det är huvudtränaren som beslutar om detta.

Föreningen har tagit beslutet att genomföra följande tester:
· Cooper 3000 m på bana – (Uthållighet)
· Bänkpress – (Styrka)
· Marklyft – (Styrka)
· Stående längd – (Spänst)

KV=kroppsvikt
För att ta hänsyn till varje individs biologiska mognad vid olika tester, så behöver man ibland
veta längd och kroppsvikt. Exempel: En spelare som väger 45kg har som målbild att klara 67,5 kg i
marklyft (1,5 x kv) medan en spelare som väger 75 kg har som målbild att lyfta 112,5kg. I övrigt
används inte denna datan till något annat.

VIKTIGT ATT NÄMNA:
Våra fystränare har ansvaret att arbeta med tekniken i respektive delmoment i de yngre åldrarna,
då vi vet att teknisk förmåga är A och O kring säkerhet samt resultat på tester. Bra löpteknik ger
bra löpekonomi, vilket ger bättre resultat osv. Detta sker redan under åren U12-U14. Där görs
dock inga tester.
Det är alltså först i U16(A-pojk) som ovan tester utförs.

FÖRBEREDANDE FÖR FRAMTIDEN:
Tester kommer att vara en naturlig del i varje spelares individuella hockeyutveckling i framtiden.
Tester är även ett naturligt inslag om man vill söka sig vidare till elithockeygymnasium eller i
framtiden spela i elitlag på seniornivå. Vi som förening ser dessa som roliga och viktiga inslag i vår
hockeyvardag.

Ett paket där allt hänger ihop.

Varför testar vi?



VÅRT KANSLI

ROLLEN
För att se till att allt runt det sportsliga fungerar, så finns det en
kanslist. Kanslisten ansvarar för administrativa frågor och kommunikationen
med förbund, medlemmar och myndigheter.
Till sin hjälp har kanslisten administrativa kontaktpersoner i olika utskott och
med föreningens ekonomiansvariga.

Allt som rör ekonomi handläggs av en kassör.

KONTAKTUPPGIFTER

Kansli
Erika Markhede
E-post: kansli@hanhalsif.se
Mobil: 0709204014

Ekonomi
Christer Johannesson
E-post: christer.johannesson@hanhalsif.se
Mobil: 0705589031

KANSLIETS ANSVAR
• Föreningens ekonomiska administration

• Kommunikation med myndigheter och förbund

• TSM – Registrering av alla spelare, domare, tränare, lag

• Föreningens externa kommunikation

• Hantering av medlemsuppgifter

• Tillsammans med Marknadsgruppen arbeta med föreningens
sponsringsverksamhet och övriga arrangemang.

• Caféverksamheten

• Organisera och ansvara för cuper i föreningens regi

• Sommarhockeyskolan tillsammans med ansvarig projektledare.


