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Upplands Ishockeyförbund har tillsammans med distriktets föreningar arbetat med att
skapa förutsättningar för att utveckla Upplandsishockeyn.
Dess verksamhet och aktivitetsgenomförande finns noterade i distriktets
verksamhetsberättelser samt de dialoger som förs med föreningarna löpande. Vårt
gemensamma mål är att:
-

Behålla fler spelare på alla nivåer.
Attrahera flickor & pojkar att spela ishockey, oavsett ålder.
Höja kvaliteten på verksamheten i alla delar inom förbundet och ute i
föreningarna så att ledare & spelare får bästa möjliga utveckling och utbyte.
Stärka föreningarna så att de kan verka på bästa sätt inom flera områden.

Bakgrund
Under de senaste åren så är det betydligt svårare för föreningar att bedriva ett
långsiktigt arbete och organisation runt aktuell verksamhet som möjliggör
ovanstående punkter. Det sker löpande en hel del spelarförflyttningar då man i tron
att det är bättre att flytta på spelaren till annan förening istället för att stanna i sin
förening och försöka påverka verksamheten.
Givetvis kan det finnas fall där det finns goda skäl och faktiskt är bra för enskilda
individer att byta klubb, men vi pratar om ett nuläge där ett enormt antal spelare i
mycket unga åldrar byter förening ofta utan att reflektera kring hur en förening ska,
kan och borde fungera och ofta utan att reflektera över vilken förening man kommer
till.
Ofta sker dialogen och rörelsen på lagnivå vilket omöjliggör för klubbledningen i den
aktuella föreningen att agera och ta tag i eventuella problem innan det är för sent.
Förutom rotlösheten som detta medför, bidrar det också till att många unga spelare
tillbringar onödig tid i olika transportmedel istället för på isen eller i skottrampen.
Konsekvensen som uppstår när en grupp splittras blir ofta att några kvarvarande
spelare väljer att helt sluta med hockey – en mycket oroande trend.
Under hösten 2013 påbörjades ett arbete inom Stockholms Ishockeyförbund och ett
styrdokument för hur föreningarna ska samarbeta kring spelarövergångar arbetades
fram och denna antogs vid en konferens med föreningarnas ordförande och
sportchefer i november. Dokumentet valde man att döpa till Avsiktsförklaringen.

Region Öst (Uppland, Stockholm, Södermanland samt Gotlands ishockeyförbund)
beslutade att samverka runt avsiktsförklaringen inom regionen då det också påverkar
aktuella föreningar som verkar i gränslandet till de olika distrikten.
Avsiktsförklaringens innebörd presenterades under Upplands Ishockeyförbunds
ordförande & sportkonferens feb 2014 vilket antogs till fullo av föreningarna. Därefter
har samtliga föreningar undertecknat ett gemensamt dokument som intygar att man
kommer att följa aktuell avsiktsförklaring.
Syfte
Avsiktsförklaringen är ett samarbetsavtal som har tagits fram i samarbete mellan
Upplands Ishockeyförbund och distriktets föreningar i syfte att skapa en bättre
relation och dialog mellan distriktets föreningar vid spelarövergångar inom
ungdomsishockeyn samt att höja kvaliteten på verksamheten för bästa möjliga
utvecklingsmiljöer för våra spelare. Det följer de övriga distriktens avsiktsförklaring
och således för hela regionens tävlingsområde.
Allmänt
Varje förening skall utveckla de spelare man har i sin förening och inte värva andra
föreningars ”talanger”. Barn- och ungdomsishockey bör och skall bedrivas med
kompisar, i första hand i sitt eget närområde. Naturligtvis ställer detta stora krav på
att klubbarna sköts på ett tillfredställande sätt och att resurser satsas för
utbildningar/utveckling av spelarna och ledarna.
Det är varje förenings skyldighet att efterleva Avsiktsförklaringens innebörd vid
övergångar/klubbyten. Varje enskild förening är ansvarig för att ALLA deras ledare
följer Avsiktsförklaringens budskap. På respektive förenings och på Upplands
Ishockeyförbunds hemsida skall Avsiktsförklaringen i sin helhet finnas tillgängliga för
alla.
Föreningar inom Upplands Ishockeyförbund samt deltagande föreningar som också
spelar i Stockholm Hockey Cup förbinder sig att arbeta enligt Avsiktsförklaringen.
För frågor gällande Avsiktsförklaringen, vänd er till föreningens ordförande eller
sportchef. Mer information finns också på
http://www.swehockey.se/Distrikt/UpplandsIshockeyforbund/
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