SELECT-VERKSAMHET
Luleå Hockeys uppfattning är att spelare och ledare inom föreningen inte deltar i privata aktörers
träningsverksamhet eller deras öppna läger (så kallad select-verksamhet) under pågående säsong (augustiapril) eller vid andra tillfällen där den bedöms störa den ordinarie föreningsverksamheten.
Allt för många gånger har vi sett sådant deltagande leda till tidig hets, både bland spelare och föräldrar,
utan fokus på långsiktig och hållbar utveckling. Select-verksamhet är inte förenlig med Luleå Hockeys
mål och riktlinjer.
Under sommarperioden rekommenderar Luleå Hockey att välja hockeyskolor som anordnas av föreningar eller
idrottsförbund. Denna rekommendation grundar sig på att Luleå Hockeys önskar att eventuella överskott som
föreningar eller förbund gör på hockeyskolor återinvesteras i idrotten och därigenom gynnar föreningarnas och
förbundens fortsatta arbete med att utveckla spelare och ledare.
Om man ändå väljer att delta i den här typen av verksamhet bör man informera ungdomsansvarig i Luleå Hockey
om detta och att man säkerställer att den privata aktören fått tillstånd från Svenska Ishockeyförbundet för att
bedriva sin verksamhet.
Nedan finns ett utdrag ur Svenska Ishockeyförbundets nationella principer för optimerad spelarutveckling – de
tre principer som berör just denna typ av verksamhet.

Följande punkter togs på Svenska Hockeyförbundets förbundsmöte i juni 2021.

Privata aktörers verksamheter
Antalet privatägda aktörer som bedriver ishockeyverksamhet i någon form har ökat de senaste åren. Vi vet att
många föreningar upplever att den verksamheten, beroende på när, var och hur den bedrivs, kan både
komplettera (när den följer våra principer) som komplicera såväl föreningars verksamhet som en spelares
utbildning och utveckling.

Nationell princip #16
Spelare som vill delta i privata aktörers träningsverksamhet eller deras öppna
läger gör det då verksamheten inte konkurrerar eller på annat sätt av föreningen
bedöms störa den ordinarie föreningsverksamheten.
Därför att:
Majoriteten av tiden i en spelares karriär är i föreningsregi. Det är där grundutbildningen sker och för att den
verksamheten ska kunna bedrivs med en långsiktighet för ögonen ska den prioriteras av spelarna under säsong.
Sen kan andra aktörer som bedriver ishockeyverksamhet vara ett komplement för den enskilde spelare i hens
utbildning.
Så att:
Vi tillsammans i svensk ishockey bidrar till att skapa möjligheter för spelare att, utifrån sin ambitionsnivå,
utvecklas för att nå sin fulla potential.

Nationell princip #17
Ledare och tränare som är engagerade i den ideella verksamheten inom svensk
ishockey bör inte engagera sig med privata aktörer som inte följer vår
värdegrund och våra principer.
Därför att:
Ledare och tränare är stora förebilder för de aktiva. En ledare och tränare har en avgörande roll för hur spelarnas
intresse och motivation till att spela ishockey utvecklas. En roll som förebild är med andra ord oerhört viktig,
därför är det av stor vikt att låta ord och handling gå i linje. Särskilt när det gäller värdegrund och principer.
Så att:
Vi tillsammans i svensk ishockey stärker vår trovärdighet för ett livslångt intresse för ishockeyn.

Nationell princip #18
Spelare som vill delta i andra (icke SIF-anslutna) aktörers selekterande match- &
turneringsverksamhet kan göra det genom att söka och beviljas tillstånd för
deltagande i enlighet med kap.2 §5 i SIF´s stadgar.
Därför att:
Svensk ishockey har enats om en gemensam utvecklingsmodell där vi är överens om att vi inte selekterar barn
utifrån de för tillfället bästa, eller de som i framtiden bedöms bli de bästa, till matcher eller turneringsspel.
I den mån föräldrar väljer att anmäla sitt barn till match- eller turneringsspel i eller utanför Sveriges gränser där
hen representerar en aktör som inte är medlem i SIF skall tillstånd sökas hos SIF som gör en bedömning om
detta skall godkännas eller ej.
Så att:
Deltagande i selekterad verksamhet för barn upp till och med U16-nivå görs utifrån en samlad bedömning där
det enskilda barnets bästa står i fokus.

