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Ungdomsverksamheten- breddverksamhet i trygg miljö
Våra barn & ungdomar i Hanhals är grunden i vår verksamhet. Vi vill ge dem möjligheter att utvecklas
som individer och som hockeyspelare utifrån individens egen ambition och vilja. Vi vill ge dem ett
livslångt intresse för hockeyn, som spelare eller som aktiv medlem, och att de förhoppningsvis ska
vara en naturlig del av vår framtida junior- och seniorverksamhet.
Vi i Ungdomsrådet har som uppdrag att säkerställa att Hanhals ungdomsverksamhet bedrivs på bästa
möjliga sätt för våra barn & ungdomar inklusive alla våra aktiva tränare, materialare, lagledare och
föräldrar. För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att vi alla aktiva i föreningen tar vårt ansvar
och att vi tillsammans arbetar kontinuerligt för att skapa en bra föreningskultur genom dialog.
Hockey handlar inte bara om det som sker på isen. Det handlar minst lika mycket om att få ett
schysst bemötande när man kliver in i hallen, att få känna trygghet och gemenskap i sitt lag, att få
sitta i omklädningsrummet och snacka med sina lagkompisar och ledare, att hjälpa kompisen med
tröjan som fastnat i axelskyddet, att pusha sina kompisar så att de orkar de sista metrarna på fysen,
att sitta med kompisarna i caféet och käka en panini, att åka på läger och ligga och småsnacka halva
natten, att skrika halsen av sig i omklädningsrummet efter vunna matcher, att ge en klapp på axeln
till kompisen efter en förlorad match eller att ge en ”Fist bump” till hela laget efter mål.
Det handlar om föreningskultur.
För att kunna skapa denna trygga, utvecklande, inkluderande och inspirerande föreningskultur så
behöver vi alla hjälpas åt. Vi är en stor förening med många spelare och ledare och vi vet att vi har en
bra möjlighet att skapa en fantastisk föreningskultur.
Ungdomsrådet ansvarar för lagen från Hockeyskolan-U16. Vi arbetar för att vi ska ha stor närvaro i
ishallen för att finnas på plats och möta och kommunicera med spelare, ledare och föräldrar.
Vilka är vi och vad jobbar vi med?
Ungdomsrådet består av Markus Boysen, Camilla Fjellman, Victor Wallin, Viktor Zetterberg och Reine
Dunhäll, Johan Sandström. Lotta Jansson är rådets styrelserepresentant.
Markus: Ungdomsansvarig, representant till Sportrådet, ansvarar för lagledarmöten.
Camilla: ordförande för rådet och sammankallande till möten och kommunikation.
Viktor Z: Ledarutbildningar
Johan: Länk till junior, ansvarar för huvudtränarmöten i föreningen.
Victor W: Ansvarar för styrgrupp hockeyskolan (HS) och som gemensamt arbetar med HS.
Styrgrupp HS och kontakt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fredrik Sjölander 0722 36 33 20
Lars Mogren 0703 36 20 60
Jaroslav Kresac 0733 30 33 23
Stefan Berntsson 0764 66 18 97
Helen Johansson 0708 20 69 72
Hanna Pehrsson 0708 23 98 29
Victor Wallin 0729 65 04 26
Fredrik Svensson 0739 94 54 39
Robert Skyttberg 0730 74 03 81
Erika Markhede 0709 20 40 14

Har du frågor, funderingar eller annan feedback så ta gärna kontakt med oss, i hallen eller via telefon.
Nu ser vi med glädje fram emot fortsättningen av denna säsong och hoppas på att få se mycket
hockey i vår hall.
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