Överenskommelse mellan föreningar ingående i Upplands Ishockeyförbund
Mot bakgrund av den rådande problematiken med övergångar mellan föreningar, har
följande överenskommelse arbetats fram för föreningar ingående i Stockholms,
Upplands, Södermanlands samt Gotlands Ishockeyförbund. Syftet är göra en gemensam
avsiktsförklaring om hur verksamheten ska bedrivas för att såväl stärka föreningar som
utveckla spelare.
Avsiktsförklaringen är undertecknad av samtliga ungdomsföreningar i distriktet samt är
en förutsättning för deltagande i Stockholm Hockey Cup from säsongen 2014/2015.
1. Föreningarna är ense om att barn och ungdomsspelares utveckling normalt främjas av
att de företrädesvis spelar i sin moderförening och i lokal närhet till och med åldersgrupp
U16 1)
2. Inga aktiva värvningar får ske i ungdomsishockeyn genom att någon förening eller
någon som är involverad i ett lag, såväl ledare som spelarförälder eller dylik tar kontakt
med spelare eller föräldrar i andra föreningar med erbjudande om övergång.
3. Efter U16 är det naturligt att spelare med elitambitioner söker sig till klubbar med
sådan nivå.
4. Dialog mellan föreningarna är centralt och inga övergångar sker utan personlig
kontakt mellan de två föreningarna. Innan en spelare får provspela för en ny förening ska
detta alltid förankras hos sportchef/ordförande i den egna föreningen som signerar ett
intyg på fastställd blankett som ska inlämnas före provspelning.
5. Övergångshandlingar får endast undertecknas av föreningens sportchef eller
ungdomsansvarig 2) eller av ordförande och först efter att den försegåtts av personlig
kontakt mellan de två föreningarna. Detta gäller U9-U16.
6. Elitklubbar (med seniorverksamhet på nivå div 1 eller högre) ska anordna och bjuda in
till Clinics och Camper i syfte att utveckla och synliggöra spelare samt i samråd med
respektive förening medverka vid dessa tillfällen och visa upp sin verksamhet.
Motsvarande lokal samverkan mellan föreningar kan också förekomma.
7. När antalet spelare för ett lag i viss ålder är otillräckligt skall det, inom ramen för
gällande regelverk 3), eftersträvas komplettering med yngre spelare alternativt sökas
samverkanslösningar med närliggande föreningar.
8. Föreningarna ska ansvara för att denna överenskommelse tillkännages, levandehålls
och förklaras för ledare, tränare, föräldrar och spelare i samtliga föreningens lag samt
ska verka för lagens efterlevnad av densamma 4)
9. Respektive distriktsförbund ansvarar för att regelbundet anordna mötesplatser och
forum för dialog för föreningarnas sportchefer och ungdomsansvariga.
10. Respektive distriktsförbund har till uppgift att regelbundet följa upp att
överenskommelsen efterlevs och levandehålls.
11. Denna avsiktsförklaring gäller from säsongen 2014/2015 och tills vidare
Uppland den februari 2014

5)

