Almtuna IS hockeyskola
Allmänt
Detta dokument kompletterar Almtuna IS Ramverk för Ungdomsverksamheten. Ledare, spelare och
föräldrar i Almtuna IS hockeyskola ska följa det som föreningen har bestämt i ramverket och i detta
dokument.
Almtuna IS bedriver hockeyskola för U5-U8. I enlighet med ramverket erbjuder föreningen - genom
bl.a. hockeyskolan - alla barn och ungdomar i Uppsala som vill lära sig spela ishockey, möjlighet att
göra det. Det grundläggande målet med hockeyskolan är att skapa ett livslångt intresse för ishockey.
Hockeyskolan är uppdelad i två huvudgrupper, U8 och U5-U7. Med U8 menas de barn som fyller 7 år
det kalenderår som hockeyskolan inleds, dvs. den grupp barn som normalt börjar första klass under
den aktuella hösten. Nybörjare ingår inledningsvis i grupp U5-U7 oavsett födelseår.
Verksamheten
Almtuna IS hockeyskola ska bedrivas och organiseras efter barnens behov, mognad och villkor. I
hockeyskolan ska känslan av glädje, lek och spontanitet skapas i blandade åldrar.
Inom ramen för hockeyskolan ska föreningen även erbjuda skridskoskola för nybörjare.
Säsongen inleds normalt första helgen i oktober och pågår till mitten/slutet av mars, med uppehåll för
jul och nyår.
Hockeyskolan får pågå även under jul- och nyårsuppehållet samt efter ordinarie säsongsavslutning om
det finns tillgängliga ledare och lediga istider. En säsong får även förlängas med off-iceaktiviteter både
före den ordinarie säsongsinledningen och efter den ordinarie säsongsavslutningen.
Vid varje terminsslut ordnas en avslutning; en julavslutning i december och en säsongsavslutning i
mars.
Under vårterminen bildar grupp U8 lag på det sätt som framgår av ramverket. Gruppen ingår dock i
hockeyskolan fram till den ordinarie säsongsavslutningen.
I samband med terminsavslutning erbjuds deltagare i skridskoskolan ett test. Med utgångspunkt i
detta test samarbetar hockeyskolan och lagen i föreningen om deltagarens fortsatta utveckling.
Istider, material/utrustning och avgifter
Grupp U5-U7 tilldelas en istid/helg. Grupp U8 tilldelas två istider/vecka, varav en helgtid. Helgtiden
ska vara attraktiv och i största möjliga utsträckning en återkommande dag/tid under hela säsongen.
Hockeyskolan tilldelas även en återkommande och attraktiv tid/vecka för skridskoskola för nybörjare.
Utöver träningstid tilldelas grupp U8 istider för hemmamatcher efter överenskommelse med
klubbens istidsansvarige. Grupp U5-U7 tilldelas en tid för U7-match under vårterminen.

Hockeyskolan tillhandahålls det material och den utrustning som behövs för verksamheten, såsom
t.ex. puckar, koner, träningsvästar, matchtröjor och målvaktsutrustningar. Hockeyskolan tillhandahålls
en bod för förvaring av material/utrustning och fyra nycklar till denna.
Ledare och deltagare i hockeyskolan ska vara medlemmar i Almtuna IS. Utöver den avgift som följer
av medlemskapet ska deltagare betala den deltagaravgift som föreningen bestämmer.
Antalet ledare, nya ledare och utbildning
Antalet ledare som behövs i hockeyskolan varierar främst beroende på antalet deltagande barn.
Normalt är det vid en säsongsinledning lämpligt att det finns sju ledare för U8 och fem för U7 (U5U7).
För U8 respektive U7 är en av ledarna huvudansvarig/kontaktperson. När säsongen inleds assisteras
U7-ledarna av närvarande föräldrar på isen och därigenom identifieras och introduceras ett behövligt
antal nya lämpliga ledare.
Alla ledare i hockeyskolan ska genomgå ”Tre Kronors Hockeyskola”, antingen genom
utbildningsplatser som förmedlas via Idrottslyftet, eller genom efterföljande internutbildning som
hålls av tidigare utbildade ledare. De ledare som erhåller utbildningsplatserna via Idrottslyftet ska
utifrån innehållet i Tre Kronors Hockeyskola i samband med säsongsinledningen genomföra ett teorioch ispass med övriga ledare i hockeyskolan. En motsvarande internutbildning ska även erbjudas nya
ledare inför vårterminen.
U8-ledare bör även genomgå förbundets grundutbildning under säsongen. Senast inför U9-säsongen
ska ledarna ha genomgått grundutbildning. Utbildningen bekostas av föreningen.
Samtliga ledare som genomgått utbildning i Tre Kronors Hockeyskola eller grundutbildning ska hålla i
minst två skridskoskolepass för nybörjare.
Hockeyskoleledare som har genomgått utbildning tillhandahålls en hockeyskoleoverall under
hockeyskoletiden. Ledare som genomgått utbildning i Tre Kronors Hockeyskola erhåller ett tygmärke
som fästs på ärmen på overallen.
Ledarnas ansvar
Ledarna för U8 ska:
- tillsammans med ledarna för U7 ha ett gemensamt ansvar för hela hockeyskolan,
- ha huvudansvaret för grupp U8,
- med god framförhållning grovplanera säsongen för grupp U8,
- bistå ledarna för U7 särskilt vad gäller säsongsinledning, säsongsplanering och skridskoskola,
- tillsammans med ledarna för U7 hålla god ordning i boden och hålla material/utrustning i gott skick,
- ansvara för planering och genomförande av julavslutningen och det skridskotest som nybörjarna
erbjuds i samband med julavslutningen,

- inom ledargruppen utse en huvudansvarig ledare/kontaktperson,
- ansvara för att grupp U8 bildar lag i enlighet med ramverket,
- inför bildandet av lag upprätta och använda en egen lagsida på hemsidan,
- fördela de istider som hockeyskolan tilldelas,
- se till att hockeyskolan marknadsförs inför säsongsinledningen, t.ex. genom ett informationsutskick
från föreningen eller förbundet,
- ansvara för inskrivningen av U8-gruppen och registrera närvaro för gruppens aktiviteter.
Ledarna för U7 ska:
- tillsammans med ledarna för U8 ha ett gemensamt ansvar för hela hockeyskolan,
- ha huvudansvaret för grupp U5-U7, inklusive skridskoskolan,
- med god framförhållning och med bistånd från ledarna för U8 grovplanera säsongen för grupp U5U7, inklusive skridskoskolan,
- tillsammans med ledarna för U8 hålla god ordning i boden och hålla material/utrustning i gott skick,
- ansvara för planering och genomförande av säsongsavslutningen och det skridskotest som
nybörjarna erbjuds i samband med säsongsavslutningen,
- informera berörda lag om de deltagare i skridskoskolan som bedöms kunna börja träna med lagen,
- inom ledargruppen utse en huvudansvarig ledare/kontaktperson,
- under säsongen identifiera och introducera minst fem ledare för U6,
- ansvara för att hockeyskolans hemsida hålls uppdaterad,
- genomföra en föräldrainformation/termin i samband med en hockeyskoleaktivitet,
- se till att något lags materialare några gånger varje termin slipar skridskor i samband med gruppens
aktiviteter,
- se till att föreningen håller kaféet öppet i samband med gruppens aktiviteter,
- ansvara för inskrivningen av grupp U5-U7 och registrera närvaro för gruppens aktiviteter.
Ledarna för U6 ska
- bistå ledarna för U7 under ispass och med närvaroregistrering,
- ansvara för grupp U5-U6 när grupp U7 är frånvarande.

