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SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Utvecklings- och Landslagsavdelningen
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”Ishockeyn Vill”
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Presentation
Ishockey för barn
Ishockey för ungdom
Ishockey för juniorer
Ishockey för vuxna
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Ishockey för ledare,
tränare, instruktörer och
funktionärer
Specialdistriktsförbundens
och Svenska Ishockeyförbundets ansvarsområden

Ishockeyn Vill
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rån 1922, då Svenska Ishockeyföroch att de olika grenarna inom verksamheten
HO
bundet grundades, har sporten hela
hör ihop som en kedja – alla länkar i den kedtiden vuxit kraftigt. Idag medverkar
jan är lika viktiga!
ca 150 000 personer i ishockeyns organiseraAtt vi är en folkrörelse innebär att vi måste ta
de form som spelare, tränare, ledare, domare
till oss värderingar och synsätt i samhället för
DO
M
K
U
eller administratörer.
att nå ut till nya utövare och våra intressenter.
Av dessa är ett stort antal under 10 år och verkEtt sådant krav är att vi är tydliga i vad vi vill. Därför är
samma inom ishockey för barn. Det finns cirka 40 000
det viktigt att vi både för oss själva och för vår omvärld
ideella ledare i drygt 600 föreningar med över 3000
beskriver vilka mål och värderingar som ska styra och
hockeylag.
prägla verksamheten både på förbundsnivå och i enIshockeyn är den sport som samlar mest total publik
skilda föreningar.
under en säsong och några av de största tittarsiffrorna i
Ishockeyn Vill är ett material som utarbetats i samTV har uppnåtts i klassiska ishockeymatcher.
arbete med ledare med lång och bred erfarenhet av
Vårt Tre Kronor brukar ofta benämnas som Sveriges
svensk ishockey. Svenska Ishockeyförbundets årsmöte
folkkäraste landslag.
har ställt sig bakom innehållet och avsikten är att det
Allt detta förpliktar!
ska tjäna som ett redskap för allt utvecklingsarbete.
Samtidigt är Ishockeyn Vill ett sätt att beskriva ishockSvensk ishockey bygger i grunden på en folkrörelse
eyrörelsen och dess ambitioner för alla intresserade.
och ideellt arbete. Den svenska modellen brukar beskrivas som ishockeyns goda cirkel. En bred barn- och
ungdomsverksamhet skapar förutsättningar för en bra
kvalitativ serieverksamhet, som i sin tur utvecklar elitspelare av internationell klass i klubbar och landslag.
Tre Kronor, Damkronorna, SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan är toppen på isberget och fungerar som
drivkraft för alla som verkar ute i de mindre föreningarna. Den goda cirkeln illustrerar spelarens utveckling

www.hockeyakademin.se
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Ishockeyn Vill
ISHOCKEY FÖR BARN
Med ishockey för barn avses verksamhet
upp till U12

ISHOCKEY FÖR UNGDOM

MÅL

Med ishockey för ungdom avses verksamhet
mellan U13 och U16

MÅL

• Genom att ha roligt tillsammans skapa ett
livslångt intresse för ishockey.

• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.

• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.

• Tävlingsverksamheten ska utformas så att den
stimulerar individen till kvalitativ och långsiktig
träning utifrån svensk ishockeys läroplan
“Ishockeyns ABC”.

• Verka för att fler pojkar och flickor med olika
bakgrund börjar med ishockey.
• Verksamheten ska vara nivåanpassad till barns
ålder och utveckling.

• Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och
mognar olika fysiskt, mentalt och socialt.

• Uppmuntra allsidigt idrottande i samarbete med
skola och andra idrotter.

• Ska uppmuntra till goda resultat i skolan.

• Tabeller får ej förekomma före U13.

• Återkommande arbete med “Fair Play & Respekt”
ska ske.

• Föräldrautbildning ska ge kunskap om
barns fysiska och psykiska utveckling samt god
kosthållning.

• Verksamhetsansvariga ska aktivt arbeta för att
motverka dopning och andra typer av fusk.

• Verksamheten ska organiseras utifrån barns
behov, mognad och villkor så att glädje och
gemenskap uppstår.

• Föreningarna ska löpande utbilda sina tränare och
ledare så att de är uppdaterade på de senaste rönen.
• Ungdomarna ska få en bra kost- och friskvårdskunskap.

• Fokus ska läggas på rent spel, fostran i etik och
moral, god laganda och sunt leverne.

• Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.

Genomförande av ”Ishockey för barn” ligger helt på
föreningarnas ansvar.

Utbildningsmaterial

Specialdistriktsförbund ska underlätta och stimulera
föreningarnas arbete med ”Ishockey för barn” enligt
speciell åtgärdsplan och budget.
Svenska Ishockeyförbundet ansvarar för utbildningsmaterial och utformning av utbildningsinsatser till stöd för
föreningarnas verksamhet.
Utbildningsmaterial
•
•
•
•

•
•
•
•

“Material på hockeyakademin.se”

Pärmen övningsbanken
Material på hockeyakademin.se

Utbildningar
•
•
•
•
•
•

“Tre Kronors Hockeyskola”
Läroplanen “Ishockeyns ABC”
“Fair Play & Respekt”

Läroplanen “Ishockeyns ABC”
“Fair Play & Respekt”

Grundkursen
Barn- och Ungdomstränarkurs 1
Barn- och Ungdomstränarkurs 2
Ishockeyns Träningslära 1
Hockeykonsulenternas föreningsbesök
Fortbildningskurser

Utbildningar

www.hockeyakademin.se
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• Grundkursen
• Hockeykonsulenternas
föreningsbesök
• BU 1

IS

• Introduktionsutbildning i
Tre Kronors Hockeyskola

KUM

Utbildningslitteratur kan beställas
på www.hockeyakademin.se.
Där finns även ytterligare information om utbildningar.
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Ishockeyn Vill
ISHOCKEY FÖR JUNIORER

ISHOCKEY FÖR VUXNA

Med ishockey för juniorer avses verksamhet
mellan U17 och J20

Med ishockey för vuxna avses verksamhet
för spelare över 20 år

• Landslagsverksamheten för dessa åldersgrupper är
U17, U18, U19, U20 och U18 dam.
• Talangutveckling både på bredd och elit bedrivs,
inom ramen för Talangutvecklingsplanen, med ett 50tal camper och sammandragningar. Totalt omfattas ca
1900 spelare, 100 domare och 300 ledare årligen.
• Förutom att det spelas distriktsserier så avgörs även
SM för U18 och U20.
• Föreningarna bedriver föräldrautbildning där man
tydliggör föreningens mål, verksamhetsidé och
juniorishockeyns grunder.
• Förbundet ska genom utbildningsinsatser löpande
utbilda tränare och instruktörer på distrikts- och
klubbnivå.
• Tränare som verkar på alla nivåer ska vara
auktoriserade för att utöva sitt tränar- och ledarskap.

• Tre Kronor, SHL, Allsvenskan, J20 SuperElit och
Division 1 samt Damkronorna, SDHL och SMslutspel är per definition förbundsverksamhet.
• Till detta kommer distrikts och regioners seriesystem
under förbundsserierna som direkt och indirekt
kvalificerar till förbundsserierna.

ISHOCKEY FÖR LEDARE,
TRÄNARE, INSTRUKTÖRER
OCH FUNKTIONÄRER
Med ishockey för ledare, tränare, instruktörer
och funktionärer avses verksamhet som
bedrivs för att rekrytera, utbilda och
administrera den organisation som behövs för
att leda och styra verksamheten.

• Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.
Utbildningsmaterial

MÅL
Många barn, ungdomar och vuxna söker sig till
ishockeyn. Därför är kraven på verksamheten mycket
höga, såväl sportsligt som socialt. Det är därför viktigt
att alla ledare får en relevant utbildning.
Den enskilda ledare som engagerar sig i ishockey ska
också godta och acceptera fastlagda mål och organisera
verksamheten därefter.

• Läroplanen “Ishockeyns ABC”
• “Fair Play & Respekt”
• Utgåvor i serien “Vägen till elit”
• Material på hockeyakademin.se
Utbildningar

• Ledaren ska genom personlig utveckling sträva
mot att bli en av de bästa ledarna i svensk idrott.

• Barn- och Ungdomstränarkurs 1
• Barn- och Ungdomstränarkurs 2

• Hockeygymnasieinstruktörer ska ge eleverna en
grundläggande ledarutbildning.

• Ishockeyns Träningslära 1 och 2

• Utbildningen ska verka för att på bästa sätt
förbereda ledaren för sin kommande roll.

• Junior- och Seniortränarkurs 1
• Junior- och Seniortränarkurs 2

• Utbildningen ska vara världsledande.

• Elittränarutbildning

• Verksamheten ska löpande arbeta för att rekrytera
nya ledare.

• Årliga fortbildningar inom olika teman
• Vägen Till Elit
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• Hockey Convention

KUM

Utbildningslitteratur kan beställas
på www.hockeyakademin.se.
Där finns även ytterligare information om utbildningar.
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Ishockeyn Vill
Ledar- och tränarutbildning

Funktionärsutbildning

Tre Kronors Hockeyskola
Grundkursen
Barn- och ungdomstränarkurs 1 och 2
Junior- och seniortränarkurs 1 och 2

Föreningsdomarutbildning
Distriktsdomarutbildning
Förbundsdomarkurs Division 1
Förbundsdomarkurs Elit/Allsv.

Träningslära 1 och 2
Elittränarutbildning
Fortbildningar
Vägen till Elit
Fair Play & Respekt

Båsfunktionärsutbildning
Supervisorsutbildning

Hockey Convention
Hockeyakademin.se

Specialdistriktsförbundens (SDF)...
• SDF administrerar och organiserar serieverksamhet
och annan tävlingsverksamhet på distriktsnivå.
• SDF organiserar, utvecklar och administrerar
distriktslagsverksamhet.
• SDF driver idrottspolitiska frågor på distriktsnivå.
• SDF ska vara föreningarnas stöd genom utbildningsoch utvecklingsverksamhet upp till 16 år.
• SDF skall i samarbete med föreningarna driva
frågan om utökat antal isytor.

• SIF ska ställa bakgrunds- och faktamaterial till
förfogande som stöder distrikts och föreningars
arbete för flera isytor.
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• SIF driver idrottspolitiska frågor på riksplanet.

• SIF ska erbjuda central utbildning på elitnivå.

DO
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• SIF administrerar och organiserar serieverksamhet
och annan tävlingsverksamhet på nationell nivå.

• SIF ska verka för att, i samråd med distriktsförbunden, få till ökad förståelse för människor med
annan etnisk bakgrund samt att fler kvinnor kommer
med i förbund och föreningar.

• SDF ska erbjuda föreningarna
utbildningsmöjligheter på ungdoms- och
distriktsnivå.

www.hockeyakademin.se

...och Svenska
Ishockeyförbundets
(SIF) ansvar

KUM
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