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Boo Hockey - Istidspolicy
Riktlinjer beträffande istidsfördelning i Boo Hockey:
•

Istiderna fördelas av istidsansvarig till samtliga lag och där varje lag tilldelas ”egna”
istider utifrån föreningens istidspolicy fastställd av sportchef och styrelse.
När det gäller A-lag, damlag, juniorlag och veteraner även i enlighet med fastställd
budget och där avstämning sker löpande med föreningens kassör.

•

Alla istider skall bokas via föreningens istidsansvarige. Vid avbokningar så skall det
ske i god tid, två dagar efter att laget blivit tilldelade istiden, detta för att tiderna
skall erbjudas övriga lag i föreningen alternativt bokas av kostnadsfritt (två veckor
innan under huvudsäsong).

•

Föreningens istider skall i möjligaste mån fördelas rättvist mellan lagen förutsatt att
man uppfyller föreningens riktlinjer. Generellt gäller att ju äldre laget är desto större
istidstilldelning får man.

•

Istiderna fördelas i 2 eller 3-veckors perioder. Under vissa perioder t ex vid
omlottningar av serier kan istiderna levereras med endast en veckas varsel, detta är
framförallt aktuellt i delar av december, januari och mars.

•

Inför varje säsong (delas in i för- huvud och eftersäsong) skall varje lag ange till
istidsansvarig hur mycket istider som man önskar få sig tilldelade. Föreningens
ambition är att varje lag skall få istider enligt sina önskemål.
Antalet träningspass/vecka för respektive ålderskull skall förankras hos föreningens
sportchef så det överensstämmer med föreningens sport- och istidspolicy.

•

Varje lag/ålderskull tilldelas ”egna” istider om man uppfyller föreningens krav om
antal spelare på is. För att vara berättigad till ”egna” tider måste det vid varje
träningstillfälle vara minst 15 spelare på is såvida inte annat överenskommits med
sportchef eller styrelse.

Om detta inte uppfylls skall ansvarigt lag bjuda in något av föreningens övriga lag till
samträning alternativt bjuda in spelare, vilket ställer krav på planering och
framförhållning från respektive lagledning. Denna inbjudan sker mellan de båda lagens
tränare eller lagledare.
Om kravet på antalet spelare vid upprepade tillfällen inte uppfylls kan lagets istider
komma att reduceras vid nästkommande istidsperiod till förmån för föreningens övriga
lag.
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•

Ambitionslag i föreningen, dvs lag som har kvalificerat sig (ej anmälningsserie)för
spel i
”svår serie” alternativt division 1 är berättigade till fler istider. Detta gäller
U13-U16.

•

Om man vid helplansspel vill anmäla 2 lag måste truppen bestå minst 25 spelare.
Uppfylls inte detta måste det förankras hos föreningens sportchef och styrelse.
För halvplansspel/zonspel baseras antalet tillåtna lag i seriespel på antalet spelare i
truppen och efter avstämning med istidsansvarig och sportchef i syfte att maximalt
nyttja föreningens istider.

•

De yngsta lagen tränar tidigare på dagen men på helger även sena tider, veteraner, Alag, Damlag och juniorlag erhåller framförallt föreningens sena tider.

•

När istältet är disponibelt (vecka 42-12) skall först och främst de yngre lagen tilldelas
dessa tider och de äldre tiderna i ishallen. Helplansmatcher spelas alltid i ishallen. Om
spolkrockar sker prioriteras alltid A-hallen först, så tillvida det inte är
halvplansmatcher inne i tältet.

•

Hockeyskolan skall i möjligaste mån förläggas i istältet med attraktiva tider.

•

Priser för istider är: (15 minuter adderas till varje träning om spolning sker)
o Vecka 32-37, 750kr/timme
o Vecka 38-42, 100 kr/timme
o Vecka 10-12, 100kr/timme
o Vecka 13-31, ca 1 000kr/timme
o När vi hyr Björknäs Ishall själva, ca 1 500kr/timme
o Cuper och arrangemang, 750kr/timme (gäller ej Turex Cup)

•

Istider under eftersäsong dvs vecka 13-20 är inte avbokningsbara.

•

Istider under perioderna ovan bekostas av lagen själva dvs ur lagkassorna.

•

Bokade istider som inte nyttjas och som inte bokas av i god tid (8 dagar innan, t ex när
ett lag inte kommer till träningen kostar 500kr/per tillfälle vilket debiteras laget, detta
gäller huvudsäsong, övriga säsonger debiteras laget hela kostnaden.

Vid eventuella tveksamheter angående ovanstående skall sportchef och styrelse tillfrågas.
Pierre Bergström
Ordförande
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