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Välkomna till Frölunda Hockey Club 
 

Vår förening har anor och stolta traditioner. Redan den 2 januari 1930 bildades 
Västra Frölunda Idrottsförening, men det skulle dröja till den 25 januari 1946 
innan VF spelade sin första seriematch. Den gången blev det storstryk med 1-8 
mot Mölndalsklubben Fellows. Men vi gav inte upp!  
 
Under 1960-talets tidiga år utvecklades klubben till en svensk toppklubb vilket 
bland annat kröntes med vårt första SM-guld 1965. År 1984 bildade den forna 
ishockeysektionen inom VFIF en egen förening, Västra Frölunda Hockey Club, 
som numera tagit namnet Frölunda Hockey Club. 
 
Även om idrott innebär såväl vinster som förluster så har föreningen haft stora 
framgångar både på senior- och juniorsidan. Vi har genom historien vunnit fyra 
SM-guld för seniorer, ett CHL-guld och ett mycket stort antal guld för juniorer. 
När första JSM-guldet bärgades våren 1976 var det en stor överraskning. I dag 
är det relativt ofta vi lyfter bucklan – men det är alltid enormt roligt. Lika 
glädjande är att se de många riktigt duktiga ishockeyspelare som under åren 
utvecklats inom vår ungdoms- och juniorverksamhet. En del spelare kommer till 
FHC i samband med TV-puck och hockeygymnasium, medan andra går den 
långa vägen – från de första skären i hockeyskolan. Två aktuella exempel är a-
lagsmeriterade Fredrik Pettersson och Johan Sundström.  
 
Frölunda Hockey Club har, sett över hela 2000-talet, varit Sveriges främsta 
arena för utveckling av unga ishockeytalanger. Grunden för att lyckas i ett 
sådant arbete är att alla strävar åt samma håll. Att det finns en röd tråd i vad vi 
gör och vad vi säger. Tänk på en symfoniorkester. Hur duktiga är inte alla 
musikerna på sina instrument, men självfallet bör de spela efter samma noter – 
samma styrdokument – annars blir det kaos. 
 
Genom vårt styrdokument vill vi informera om hur vi ser på ishockey, individ- 
och lagutveckling samt pedagogik och övningsnivåer för olika åldrar. Vi vill 
skapa tydliga spelregler, men också sunda förväntningar och stödjande 
planeringsmöjligheter.  
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Vårt styrdokument är ett nödvändigt verktyg för våra ledare så att hela vår 
ishockeyorganisation – från bredd till elit - har samma passion för ishockey.  De 
inledande årens lustfyllda lekövningar är de första trappstegen i en lång 
utvecklingstrappa kring ishockeyns tjusning och möjligheter. Hur högt upp den 
enskilde individen kommer i trappan får framtiden utvisa – men det skall vara 
skojigt och sunt under resans gång. 
 
Vårt styrdokument är alltså ett tydligt rättesnöre för våra unga spelare kring 
vad som krävs av dem, och vad de kan kräva av organisationen.  
 
Vårt styrdokument är också en viktig anslagstavla för spelarnas föräldrar och 
anhöriga. Genom att förstå vår pedagogik och vårt steg-för-steg-tänkande kan 
de kanske bättre stödja och stimulera sina barn, istället för att ställa krav och 
sätta press på de unga lirarna. 
 
Vi som arbetar med ishockeyn inom Frölunda Hockey Club pratar gärna om 
Mod, Passion och Gemenskap. Vi vill att de unga också tar till sig dessa ord. Att 
kunna visa mod samt våga utvecklas och bjuda till. Att få känna idrottens 
tjusning och uppleva passionen med ishockey – självfallet utan att försaka sin 
skolgång. Att finna och utveckla gemenskap med andra som också brinner för 
ishockey samt att uppleva glädjen och styrkan att arbeta i en grupp - ett lag.  

 
 

Återigen välkomna till Frölunda Hockey Club 
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Innehållsförteckning 

 
1. Allmän information 

-  Övergripande syfte/mål med Ungdomsverksamheten 
-   Fakta 
-   Organisation 
-   Allmänt om styrdokumentet 

 
2. Information till föräldrarna  

- Föräldragruppen, syfte/mål, organisation och insatser 
- Medlems- och träningsavgifter 
- Föräldrarollen 

 
3. Styrdokument för respektive lagenhet 

- Skridskoskola + Hockeyskola ( 3 grupper)  
- D-Pojk  (07/08) 
- C-Pojk  (05/06) 
- B-Pojk  (03/04) 
- A-Pojk  (01/02) 

 
4. Tränings- och ledarskapsfilosofi  

- Hur skapar vi goda träningsförhållanden  
- Hur agerar vi som ledare  

 
Bilagor  

1. MV-utveckling  
2. Info om ”icke föreningsledd verksamhet” 
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1. Allmän information  

 
Övergripande Syfte/mål med Ungdomsverksamheten 

 
 Skapa förutsättningar för alla barn att kunna spela ishockey. 

 

 Leda utvecklingen inom barn - och ungdomsishockey i Sverige. 
 

 Skapa ett livslångt intresse för hockey. 
 
Verksamheten skall ledas av engagerade och 
utvecklingsorienterade personer i alla roller. 
 
   

Allmänt om styrdokumentet 

Detta dokument skall vara en ledstjärna för vår verksamhet och visar 
den väg vi som förening har valt att gå.  Dokumentet är ett levande 
material. Eventuella revideringar sker alltid efter avslutad säsong.  

 

Fakta 
 5 st gruppenheter , A-B-C-D-pojk samt Skridsko-/Hockeyskola. 

 Hockeyskolan  (4-8 år) 

 Totalt ca 300 barn/ungdomar i träning och spel 

 Leds av ca 70 st ledare 

 Budget på respektive lag enhet för cuper mm.  
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 Träning och matcher sker i Wallenstamshallen (bredvid 
Scandinavium Arena) 

 
 
 
Ungdomsledning och organisation 
 
Ungdomsverksamheten leds av sportslig ungdomsansvarig och 
administrativ ungdomskoordinator som rapporterar till 
utvecklingschefen för Academy samt ungdom. 
 
 
 
 
 
Inom varje grupp enhet finns följande ledarroller 
 
2 st Huvudansvariga Tränare/Ledare 
2 st Lagledare 
4-6 st Tränare 
2 st Materialförvaltare 
 
 
 
 
 
Föräldragruppen leds av vår Ungdomskoordinator. 
Kontakt med ungdomsledning via de ansvarsområdena såsom 
caféansvariga, puckbarsansvarig. 
Mer information om Föräldragruppens verksamhet finns att läsa 
under kap 3- information till föräldrar. 
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2. Information till föräldrar 
 
Föräldragruppen- Syfte/mål, organisation och insatser 

Föräldragruppens syfte & mål 

Bidra till att föreningen kan erbjuda låga träningsavgifter för våra 
barn och ungdomar. Detta sker genom ”ideellt arbete” vid: 

- A-lagets hemmamatcher 

- Café i Wallenstamshallen 

- Cuper arrangerade av ungdomssektionen 

- Övriga arrangemang ( parkeringsvakter, Lovhockey, GP-puck, 
U16elit cup)  

Föräldragruppen: Föräldragruppen består av föräldrarna till de barn 
som är medlemmar och träningsbehöriga i föreningen. Medlem och 
träningsbehörig blir man genom att betala in medlems- och 
träningsavgift samt att målsmän genomför de aktiviteter som 
förväntas av dem i föräldraföreningens regi.  

Ansvarsområden ( 1 st ansvarig per område) 

 Lotteri  

 Café  

 Pressfika  

 Puckbaren                            
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Föräldrarepresentant inom varje ålderskull 
Inom varje åldersenhet finns 1-3 st sk ”Föräldrarepresentant-/er”.  
Beroende på gruppens storlek samt åldersnivå så avgörs om det är en 
eller flera som delar på detta uppdrag.  Vid en ensam 
Föräldrarepresentant i lagenheten är han/hon ”befriad” från att sälja 
lotter samt stå i café.  Vid flera som delar på ansvaret tillkommer 
även försäljning av lotter och cafétjänst. Föräldrarepresentanten 
introducerar och hälsar nya föräldrar välkomna till FF.    
Följande uppgifter ligger på ”Föräldrarepresentanten” 
 

 Uppföljning ”dashboard” och säkerställa att alla föräldrar 
genomför sina 50/50 pass.  

 Redovisningsgruppen 50/50.  Handhar redovisning/räkna 
pengar efter att försäljningen är slutförd.  
 

 Upprätta ”arbetsscheman” för   
a) Café 
b) Båsfunktionärer vid hemmamatcher   
c) Arbetsschema vid övriga uppdrag  

B1+C1+D2, Arbetsschema vid egen cup  
C2+D1 ( parkeringsvakts schema CHL) 
B2 (GP-pucks finalen)  
A-pojk ( Scandinavium Cup 27-29/12, café)  
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Ungdoms Koordinator   
Kontaktytan mellan föreningens kontorspersonal och FF.   
Ansvarig för FF totala verksamhet.   
 
FG ledningsgrupp.  
Består av områdesansvariga, ungdomskoordinator samt 
Ungdomsansvarig. Möten 2 ggr/säsong. Ungdomskoordinator kallar 
till möte. 

Föräldrainsatser 
Vi delar in dessa i 3 delar.  Café, lotteri och cuper/arrangemang.  
 

1. CAFÉ 
 2-3 ggr på höst samt 2-3  ggr på våren. OBS, man äger sin tid och får 
man förhinder ligger det på tidsägaren att lösa ersättare/byta tid.  
Bemanning vardagar=1 familj/pass 
Bemanning helger= 1-2 familjer/pass beroende på beläggningsgrad 
(cuper, många hemmamatcher i följd osv kräver mer bemanning) 
Obs, tillkommer arbetspass vid våra egna arrangerade cuper för 
berörda lagenheternas föräldrar.  
 

2. LOTTERIFÖRSÄLJNING VID A-LAGETS MATCHER. 
Sälja våra 50/50 lotter i samband med A-lagets hemmamatcher.  
8 st tillfällen/barn under grundserien. Försäljning vid eventuellt 
slutspel tillkommer.( En gång vid varje final tillfälle). 
Obs! till omgång 10 skall 3 säljtillfällen vara avklarade, vid omgång 20 
skall 6 vara avklarade och vid sista omgången 28 skall 8 st säljtillfällen 
vara avklarade.  
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Föräldrarna i Hockeyskolans äldsta grupp (U8) säljer 50/50 lotter vid  
ett tillfälle under säsongen. Ett led i att introducera föräldrarna i FF 
samt skapa gemenskap inom gruppen.  
 
Vid fler än två barn i verksamheten uppmanar vi er till att ta kontakt 
med ungdomskoordinator.   
Anmälan till sina 50/50-pass sker via webben, www.lagarbete.nu 
Mer information och vägledning finns via hemsidan 
www.frolundaindians.com under Ungdom / föräldragruppen eller 
prata med din 50/50 ansvarige inom lagenheten.   
I samband med A-lagets hemmamatcher bemannar vi även  
M-rummet där utdelning och redovisning av lotterna sker. Dessa 
föräldrar är ej säljare av 50/50 lotter och antalet ”tjänstgöringspass” 
är 8 st.  
Puck-baren, upplägg lika 50/50 
 

3. Cuper och övriga arrangemang  
Respektive enhet tar tillsammans hand om följande 
cup/arrangemang. Inom varje lagenhet finns 1-3 representanter 
(Café, bås och dashboard) som ansvarar för genomförande. 
  
A-pojk:  Scandinavium Cup (café på 2 platser)  
B1: Bauer Trophy (egen cup) -1 dag. Café/bås/mat/lotteri/livearena. 
B2: GP-pucks finalen- 1 dag. Bås/café mm.  
C1: Prolympia Trophy (egen cup) -1 dag. 
Café/bås/mat/lotteri/livearena. 
C2: Parkeringsvakter/insläpp vid A-lagets träningsmatcher + CHL 
D1: Parkeringsvakter/insläpp vid A-lagets träningsmatcher + CHL 
D2: Swedbank cup -1 dag. Bås/café/lotteri/mat/livearena. 
 
 

http://www.frolundaindians.com/
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Vid utebliven insats: 

• tänk på att det är ditt barn som drabbas 
• tänk på att du alltid kan tala med ditt lags områdesansvarige  
• Ungdomsledningen talar gärna med dig för att slippa följande 

åtgärder 
 

1.  Belastas du som förälder med extra insats vid café alternativt 
50/50 försäljning.  
2.  Samtal med Ungdoms koordinator/ungdomsansvarig.  
3. Ditt barn får ej delta på matcher/Cuper 
 
OBS! Eventuella kvarstående insatser från en säsong adderas till 
nästkommande säsong.  

Medlems- och träningsavgifter  
Betalning för sitt barns hockeyspel sker dels genom medlems- och 
träningsavgifter.  Utöver detta är beskrivna insatser under 
”föräldraföreningen-insatser”.  Summan av insatser och avgifter är 
betalning för sitt barns idrottande inom vår förening.  
Genom att betala träningsavgiften och göra de åtagande som ligger 
inom föräldraföreningen så får ditt barn tillhandahålla träning, 
matcher, cuper, värmeoverall samt fritt inträde till A-lagets 
hemmamatcher.  
Medlemsavgiften är 800 kr för samtliga aktiva ungdomar och då 
ingår hela familjen! Vi vill att alla ska känna sig som en del av vår 
hockeyfamilj.  Medlemsavgiften betalas tillsammans med 
träningsavgiften som kommer via faktura i augusti och skall vara 
betald senast 31/8. 
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 Fakturan för träningsavgiften kommer i september och skall vara 
betald senast 30/9. Vid önskemål av del betalning på träningens 
avgiften vänligen personligen kontakta Ungdoms koordinator senast 
15/9. 
 
Träningsavgift 
HS, ingen träningsavgift , dock 1 st säljtillfällen 50/50. 
D-Pojk, 2800 kr, 
C-Pojk,  3200 kr 
B-Pojk, 3400 kr (* i betalning ingår även 3 st domarinsatser) 
A-Pojk, 3800 kr (* i betalning ingår även 3 st domarinsatser) 
 
* Resp spelare skall under säsongen utföra 3 st domarinsatser vid 
våra ungdomsmatcher (serie/cup) utan ersättning.  I samband med 
insatsen får spelaren fika. Detta är också en viktig del i 
spelarutbildningen att agera som matchledare.  
OBS, från eventuell extra domarinsats (match 4 och framåt) är 
domararvodet 100 kr per helplansmatch och 50 kr för 
poolspelsmatch.  
 
Försäljning 
NYHET säsongen 16/17! 
Vi har ett samarbete med Folkspel. 
Vi kommer att prova under säsongen 16/17 att sälja Bingolotto vid 3 
tillfällen vid 10 st vid jubileum i okt, 15st vid uppesittarkvällen i dec 
och 10st till  påsk. Mer information kommer i ett följebrev till varje 
familj. 
 Denna försäljning är obligatorisk. 
  
Övrigt 
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Vi har en byxpool.  Avgiften för att låna byxor under en säsong är 200 
kr och betalas direkt till lagledaren i er lagenhet i samband med 
uttagning av byxan.  Målet med denna byxpool är att kunna erbjuda 
hög standard i rätt storlek.  
Vid 4 st planerade tillfällen kan byten ske inom byxpoolen.  

Föräldrarnas roll i verksamheten 

Föräldrarna är en mycket viktig del av vår verksamhet och utan deras 
engagemang så vore verksamheten omöjlig. Vi har idag en 
föräldraförening vars värden står för:  
 

Skapa förutsättningar för barnen och ungdomarna att bedriva sin 
meningsfulla idrott på bästa sätt. Förutsättningar skapas genom 
föräldrainsatser som ger intäkter till ungdomsverksamheten och 

stöttar våra ledare i den sportsliga verksamheten. 
 

Krav på föräldrar: 
 Insatser via föräldragruppen ( enligt beskrivning under 

föräldrainsatser) 
 

 Obligatoriskt deltagande (minst 1 förälder per barn) vid 
föreningens ”Föräldrautbildning” som sker vid 
säsongsupptakten.  

 

 Delta på båsfunktionärsutbildning.  
 

 Acceptera vårt styrdokument genom underskrift i samband 
med säsongsupptakt. Om ni anser att vår 
verksamhet/styrdokument ej passar dig och ditt barn så finns 
det kanske andra föreningar som uppfyller era krav. 

 Inget utrymme finns för synpunkter / kritik kring hur vi spelar i 
matcher eller tränar på träningarna. Vi är tydliga med hur vi vill 
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utveckla barnen via träning och spel genom ABC-pärmen och 
Frölunda Ungdoms ”Tränings och spelinriktning”.  Tränarna 
följer dessa riktlinjer.  

 Vi är här för barnen och vill inte lägga focus på personligt 
tyckande. Vi är en förening där alla ska dra åt samma håll. 

 
Råd till föräldrar:  

 Var positiva, uppmuntra, stötta och därmed stärk era barn. 

 Låt barnen vara självständiga i samband med träning, match 
och cuper. Låt dem vara med sina kompisar och ledare. 

 Vara med som förälder och bidra till att ditt barn får ett livslångt 
hockeyintresse. 

 
VI ses i Wallenstamshallen! 

Frölunda Hockey Club och Föräldraföreningen 
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3. Styrdokument för respektive lagenhet 

 
Styrdokument Skridskoskola och Hockeyskolan 
 
Första kontakten med vår förening.  Alla är välkomna och bli medlem 
i vår hockeyfamilj. 

 
Ålder 4-8 år. Indelat i 2 grupper 
 
Skridskoskola ( ålder 4-6 år) 
Här startar alla nybörjare 
Skridskoskolan arrangeras i samarbete med Göteborgs isdansklubb.  
 
Grupp 1 Skridskoskolan + Hockeyskolan Yngre , Ålder 4-6 år 
Grupp 2 Hockeyskolan Äldre , Ålder 7-8 år 

 
Målsättning 
Öka intresset för sporten bland barnen och deras familjer.    
Verksamheten skall bygga på lek.  
Träningsinriktning 
Barn präglas av sin omgivning och träningen skall via lustfyllda 
övningar skapa en miljö som stimulerar inlärning.  Tränaren visar 
övningar/lekar och barnen härmar.  Aktiviteten skall vara hög, inga 
övningar med köer där barnen är stillastående.  
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Varje ispass skall innehåll smålagsspel. Inga avbytare, spela i alla tre 
zonerna.  
 Använd pedagogiken  
Visa- öva- positiv feedback 
 
Ledord för träningen 

 Stationsövningar 

 Hög aktivitet, undvik köer 

 Visa - öva- positiv feedback 

 Varje ispass för HS skall innehålla smålagsspel 

 Skridskoåkningen är grunden i ishockeyspelet 

 Nivåanpassa träningen för de båda grupperna 
Övningsinnehållet skall vara enligt de riktlinjer som finns i ABC- 
Pärmen och Frölunda Ungdoms dokument ” Tränings- och 
ledarskapsfilosofi”  
 
Ledord för verksamheten 

 Träffa kompisar 

 Glädje och god kamratskap 

 Lära sig nya saker - skapar intresse 

 Skapa goda vanor  
 
Organisation 
1 st rektor för hockeyskolan 
1 st ansvarig för skridskoskolan 
1 st lagledare 
8-10 st isledare  
Tränarna skall:  

 Vara ombytta vid träning och ha på sig förenings utvalda 
overall. 

 Hjälm skall vara påtagen. 
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 Planera, skriva ner och arkivera alla träningspass 
Säsongsplanering 
     30-40 ispass (1-2 ggr/v. Lördagar fast tid för båda grupperna) 
                 Äldsta HS-gruppen har egen träning 2 dagar/vecka 
                 Yngre HS-gruppen har en egen träning 1 gång/vecka.  

0 Off ice pass 
3 Matcher (LHL för den äldre HS-gruppen)   
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Styrdokument  D-pojk  

 
Målsättning 
Öka intresset för sporten bland barnen och deras familjer.   
Verksamheten skall bygga på lek.  
Ge våra spelare grundläggande skridskoåkning för att klara att ta 
nästa steg i sin utveckling.  Grunden i vår idrott är skridskoåkning.  
 
Träningsinriktning 
Barn präglas av sin omgivning och träningen skall via lustfyllda 
övningar skapa en miljö som stimulerar inlärning. 
Tränaren visar övningar/lekar och barnen härmar. Ge korta muntliga 
instruktioner och träna även barnen på att omsätta dessa 
instruktioner till att utföra övningar.  Aktiviteten skall vara hög, inga 
övningar med köer där barnen är stillstående.  
Varje ispass skall innehåll smålagsspel. Inga avbytare.  Använd flera 
zoner.  
 
 
Använd pedagogiken  
Visa- öva- positiv feedback 
Uppmuntra till ett klimat där barnen själva ställer frågor och börjar 
tänka själva.   
 
Ledord för träningen 

  Glädje ! 

  Fokus på skridskoåkningen 

 Hög aktivitet, undvik köer, stationsträning 

 Visa/instruera- öva- positiv feedback 

 Varje ispass skall innehålla smålagsspel 
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Övningsinnehållet skall vara enligt de riktlinjer som finns i ABC- 
Pärmen och Frölunda Ungdoms dokument ” Tränings- och 
ledarskapsfilosofi”  
 
Fokus vid träningen skall ligga på:  

 Koordination/motorik 

 Snabbhet/frekvens 

 Balans 

 Spel i mindre enheter på lite yta, t ex zonspel. 
 Den motoriska inlärningen är individuell och normalt är att barnen 
har olika utvecklingstakt. Viktigt att förklara. Nervsignalsystemet 
utvecklas olika hos barn.  
 
 
 
Riktlinjer vid träning 

 Krav på koncentration / uppmärksamhet 

 Visseldisciplin 

 Många upprepningar och använd färre antal övningar, så att 
barnen snabbt kommer igång och vet vad dom skall göra. 

 Alltid ombytta och klara 10 minuter före träningen startar. 

 Tränarna byter om med spelarna. 

 Tränarna skall ha hjälm påtagen.  

 Skriv ned och dokumentera/arkivera genomfört ispass. 

 Alla skall alltid ha skridskoskydd på när skridskorna sitter på 
fötterna utanför isen. (Säkerhetsfråga). 
 

Ledord för verksamheten 

 Träffa kompisar 

 Glädje och god kamratskap 

 Lära sig nya saker - skapar intresse 
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Organisation 
2 st lagledare 
1 st Huvudansvarig 
6-8 st instruktörer is 
2 st materialförvaltare 
 
Säsongsplanering (totalt för hela D-pojk) 
     50-60 ispass ( Normalt 2 ispass / vecka) 
     20 Office pass (Normalt 1ggr/v, bollspel/ lekar/stafetter/teknik).      

30-40 Poolspelsmatcher  (inklusive cuper) 
 
 
Matcher och seriespel 
 

 Träningsmatcher, alla spelar  

 Seriematcher, alla spelar 

 Cupmatcher , alla spelar 
(GP pucken spelas för åldersgrupp U10 och säsongen 16/17 är 
det våra spelare födda 2007 som deltar.   Vi spelar med 2 lag)  

 
Vi kommer spela poolspel under säsongen och antalet matcher kan 
variera från säsong till säsong beroende på antal lag.  Matcherna är 
ett led i spelarnas långsiktiga utveckling och fokus ligger på att kämpa 
som ett lag och känna glädje med att spela! Prestationsinriktning för 
utveckling. Vi mäter och redovisar EJ matchresultat i denna ålder.  
 
Träning  
Vi kommer ha ett flexibelt träningsupplägg.  Ett upplägg är att hela 
gruppen deltar på isen och aktiveras via stationsövningar samt spel i 
alla tre zonerna.  
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Annat upplägg är att vi delar gruppen D1 och D2 och skapar 
nivåanpassade övningar där alla utmanas och stimuleras utifrån 
aktuell utvecklingsnivå och kunskap.    
Denna flexibilitet är en av fördelarna med upplägget och ansvarig 
tränare tillsammans med ungdomsansvarig och tematränare är de 
som planerar upplägget med framförhållning ( 3 veckor i taget).  
 
MV-utrustning 
Utrustning i form av benskydd, stöt, plock, klubba samt kombinat 
finns att låna för de som vill spela MV. Skridskor, hjälm, suspensoar 
samt halsskydd tillhandhåller spelare själv.  
(se även bilaga MV-utveckling)  
 
Regler 
 

 Vi visar respekt mot ALLA vi träffar såsom lagkamrater, ledare, 
motståndare, föräldrar,  publik, funktionärer etc. 

 Vi vårdar vårt språk 

 Nolltolerans vad det gäller mobbing.  I vår förening skall alla 
känna sig trygga och trivas.  

 Passar tider till samlingar, träning och matcher.  Tider meddelas 
av ledarna i laget.  

 Är man sjuk skall man alltid meddela detta till ledarna i laget. 

 Vi vårdar den utrustning som vi lånar från föreningen.   
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Styrdokument  C-pojk  

 
Målsättning 
Öka intresset för sporten bland barnen och deras familjer.  
Ge våra spelare grundläggande teknik för att klara vidare steg i sin 
utvecklingstrappa. 
 Den motoriska inlärningen går till en mer avancerad nivå för att ta 
nästa steg i utvecklingen.  
 
Träningsinriktning 
Barn präglas av sin omgivning och träningen skall via lustfyllda 
övningar skapa en miljö som stimulerar inlärning. 
Tränaren visar övningar/lekar och barnen härmar. Ge korta muntliga 
instruktioner och träna även barnen på att omsätta dessa 
instruktioner till att utföra övningar.  Aktiviteten skall vara hög, inga 
övningar med köer där barnen är stillstående.  
Varje ispass skall innehåll smålagsspel. Inga avbytare.  Använd flera 
zoner.  
 
Denna period är den så kallade Motoriska Guldåldern, träningen skall 
vara inriktad på teknikträning.  Träning skall nivåanpassas så att 
barnen får möjlighet att lyckas och känna stimulans för att ta nästa 
utmaning.   
Kännetecken för denna ålder: 

 Barnen är mer mottagliga för avancerad motorisk träning 

 Frekvens och snabbhetsträning skall prioriteras (även off ice) 
 

KOM IHÅG: Barnen utvecklas i olika takt och det kan utan tvekan 
skilja 3-4 år i fysisk och mentalt utveckling mellan två barn födda 
samma år.  Vårt mål är att ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sin 
egen utvecklingsnivå genom nivåanpassad träning och matchning.  
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Använd pedagogiken  
Visa- öva- positiv feedback 
Rita (taktiktavlan) – öva positiv feedback 
Den positiva feedbacken skall uppmuntra barnen till att ställa frågor 
och vara nyfikna. Öppenhet och positivitet från ledaren skapar ett 
klimat där barnen vågar/vill ställa frågor och söka lösningar.  Ledaren 
ställer frågor för att ge extra tankeenergi och medvetenhet.  
 
Socialt/mentalt utvecklas också barnen i snabb på följande 
områden: 

 Samarbetsförmåga 

 Rättvisa är viktigt 

 Lagkänslan och känslan av tillhörighet är viktig 

 Normer och regler skapar trygghet  

 Individen behöver bekräftelse 

 Ledord för träningen 

 Glädje ! 

  Fokus på skridskoåkningen 

 Hög aktivitet, undvik köer, stationsträning 

 Visa/instruera- öva- positiv feedback 

 Varje ispass skall innehålla smålagsspel 
Övningsinnehållet skall vara enligt de riktlinjer som finns i ABC- 
Pärmen och Frölunda Ungdoms dokument ” Tränings- och 
ledarskapsfilosofi”  
Fokus vid träningen skall ligga på:  

 Koordination/motorik skridskoåkning 

 Snabbhet/frekvens 

 Balans 

 Passning/mottagning 

 Spel i mindre enheter på lite yta, t ex zonspel med teman såsom 
t ex ” räknepuck” för splitvisionträning etc. 
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 Riktlinjer vid träning 

 Krav på koncentration / uppmärksamhet 

 Visseldisciplin 

 Många upprepningar och använd färre antal övningar, så att 
barnen snabbt kommer igång och vet vad dom skall göra. 

 Alltid ombytta och klara 10 minuter före träningen startar. 

 Tränarna byter om med spelarna. 

 Tränarna skall ha hjälm påtagen. 

 Skriv ned och dokumentera/arkivera genomfört ispass. 

 Alla skall alltid ha skridskoskydd på när skridskorna sitter på 
fötterna utanför isen. (Säkerhetsfråga). 

 Fr o m med C2 försöker vi hitta  en permanent lösning kring 
vem som spelar MV. 

 
Träning  
Vi kommer ha ett flexibelt träningsupplägg.  Ett upplägg är att hela 
gruppen deltar på isen och aktiveras via stationsövningar samt spel i 
alla tre zonerna.  
Annat upplägg är att vi delar gruppen C1 och C2 och skapar 
nivåanpassade övningar där alla utmanas och stimuleras utifrån 
aktuell utvecklingsnivå och kunskap.    
Denna flexibilitet är en av fördelarna med upplägget och ansvarig 
tränare tillsammans med ungdomsansvarig och tematränare är de 
som planerar upplägget med framförhållning ( 3 veckor i taget).  
 
MV-utrustning 
Utrustning iform av benskydd, stöt, plock, klubba samt kombinat 
finns att låna för de som vill spela MV. Skridskor, hjälm, suspensoar 
samt halsskydd tillhandhåller spelare själv.  
(se även bilaga MV-utveckling)  
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Ledord för verksamheten 

 Träffa kompisar 

 Glädje och god kamratskap 

 Tävling- Utveckla vinnarmentalitet 
 
Organisation 
2 st lagledare 
2 st Huvudansvarig Tränare 
5-7 st instruktörer is  
2 st materialförvaltare 
 
 
 
Säsongsplanering (totalt för hela C-pojk) 
     70-80 ispass ( Normalt 2-3 ispass / vecka) 
     15-20 Off ice pass (aktivitet utanför isen, bollspel/lekar/stafetter.      

50-60 matcher  (inklusive cuper) 
 
“Sommarträning” (maj-aug) kan erbjudas med 1-2 tillfällen per 
vecka beroende på hur många som idrottar med andra sporter. Ev 
sommarträning beslutas från säsong till säsong. Innehåll vid 
träningen är  bollspel, stafetter etc.   

 
Matcher och seriespel  
 

 Träningsmatcher, alla spelar  

 Seriematcher, alla spelar  
Seriespel nivå C1 och C2 samt underliggande serier inom dessa. 

 Cupmatcher , alla spelar  
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GP pucken anmäler vi antal lag utifrån antalet spelare i 
respektive ålderskull.  
Våra ledare strävar efter att hitta nivåanpassade cuper för våra 
spelare.  Vid behov innebär det att vi kan dela på åldersgruppen 
för att åka på olika turneringar med olika sportslig nivå. 

 
Matcherna är ett led i spelarnas långsiktiga utveckling och fokus 
ligger på att kämpa som ett lag och känna glädje med att spela! 
Prestationsinriktning för utveckling. Vi mäter och redovisar EJ 
matchresultat i denna ålder.  
 
Träningsnärvaro 
Beroende på spelarens träningsnärvaro kan det skilja i antalet 
matcher som spelaren blir uttagen att spela under säsong.   
De som tränar mest samt visar bra inställning kommer spela mest.  
  
 
Regler 
 

 Vi visar respekt mot ALLA vi träffar såsom lagkamrater, ledare, 
motståndare, föräldrar,  publik, funktionärer etc. 

 Vi vårdar vårt språk 

 Nolltolerans vad det gäller mobbing.  I vår förening skall alla 
känna sig trygga och trivas.  

 Passar tider till samlingar, träning och matcher.  Tider meddelas 
av ledarna i laget.  

 Är man sjuk skall man alltid meddela detta till ledarna i laget. 

 Vi vårdar den utrustning som vi lånar från föreningen.   
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Styrdokument  B-pojk  

 
 
 
Målsättning 
Öka intresset för sporten bland barnen och deras familjer.   
Verksamheten skall bygga på lek.  Den motoriska inlärningen går till 
en mer avancerad nivå för att ta nästa steg i utvecklingen. 
Kontinuerlig träning för att stärka grundstyrkan med fokus på bål 
samt ben.  
I B-pojk samlar vi också spelarna till teoripass där vårt spel och våra 
roller på isen diskuteras.  
 
Träningsinriktning 
Barn präglas av sin omgivning och träningen skall via lustfyllda 
övningar skapa en miljö som stimulerar inlärning. 
Tränaren visar övningar/lekar och barnen härmar. Ge korta muntliga 
instruktioner och träna även barnen på att omsätta dessa 
instruktioner till att utföra övningar.  Aktiviteten skall vara hög, 
undvik övningar med köer där barnen är stillastående.  
Varje ispass skall innehåll smålagsspel.   Använd flera zoner.  
 
Denna period är den så kallade Motoriska Guldåldern, träningen skall 
vara inriktad på teknikträning.  Träning skall nivåanpassas så att 
barnen får möjlighet att lyckas och känna stimulans att ta nästa 
utmaning.   
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Kännetecken för denna ålder: 

 Barnen är mer mottagliga för avancerad motorisk träning 

 Barnen börjar komma in i puberteten, denna påverkar 
motoriken och det kan kännas som att ”lära sig på nytt” om 
man skjuter iväg kraftigt i längd och tillväxtzonerna inte hänger 
med. Koordination och motorik repeteras i lugnt tempo.   
Träning skall nivåanpassas så att spelarna får möjlighet att 
lyckas och känna stimulans för att anta nästa utmaning.  

 Frekvens och snabbhetsträning skall prioriteras (även office) 

 Grundstyrka och rörlighet är viktigt att träna  
 
KOM IHÅG: Barnen utvecklas i olika takt och det kan utan tvekan 
skilja 3-4 år i fysisk och mentalt utveckling mellan två barn födda 
samma år.  Vårt mål är att ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sin 
egen utvecklingsnivå genom nivåanpassad träning och matchning.  
 
Använd pedagogiken  
Visa- öva- positiv feedback 
Rita (taktiktavlan) – öva- positiv feedback 
Den positiva feedbacken skall uppmuntra barnen till att ställa frågor 
och vara nyfikna. Öppenhet och positivitet från ledaren skapar ett 
klimat där barnen vågar/vill ställa frågor och söka lösningar.  Ledaren 
ställer frågor för att ge extra tankeenergi och medvetenhet.  
 
Socialt/mentalt utvecklas också barnen i snabb på följande 
områden: 

 Samarbetsförmåga 

 Rättvisa är viktigt 

 Lagkänslan och känslan av tillhörighet är viktig 

 Normer och regler skapar trygghet  

 Individen behöver bekräftelse 
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Ledord för träningen 

 Stationsövningar / temaövningar 

 Hög aktivitet, undvik köer 

 Visa/rita-öva- positiv feedback 

 Varje ispass skall innehålla smålagsspel 

 Skridskoåkningen är grunden i ishockeyspelet 
Övningsinnehållet skall vara enligt de riktlinjer som finns i ABC- 
Pärmen och Frölunda Ungdoms dokument ” Tränings- och 
ledarskapsfilosofi”  
 
Fokus vid träningen skall ligga på:  

 Koordination/finmotorik skridskoåkning 

 Snabbhet/frekvens 

 Balans 

 Passning/mottagning 

 Styrka med egna kroppen som belastning 

 Spelförståelseövningar, 1-1, 2-2, 3-3 etc.  

 Spel i mindre former 
 

Riktlinjer vid träning 

 Krav på koncentration / uppmärksamhet 

 Visseldisciplin 

 Många upprepningar och använd färre antal övningar, så att 
barnen snabbt kommer igång och vet vad dom skall göra. 

 Alltid ombytta och klara 10 minuter före träningen startar. 

 Tränarna byter om med spelarna. 

 Tränarna skall ha hjälm påtagen. 

 Skriv ned och dokumentera/arkivera genomfört ispass. 

 Alla skall alltid ha skridskoskydd på när skridskorna sitter på 
fötterna utanför isen. (Säkerhetsfråga). 
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Träning  
Vi kommer ha ett flexibelt träningsupplägg.  Ett upplägg är att hela 
gruppen deltar på isen och aktiveras via stationsövningar samt spel i 
alla tre zonerna.  
Annat upplägg är att vi delar gruppen B1 och B2 och skapar 
nivåanpassade övningar där alla utmanas och stimuleras utifrån 
aktuell utvecklingsnivå och kunskap.    
Denna flexibilitet är en av fördelarna med upplägget och ansvarig 
tränare tillsammans med ungdomsansvarig och tematränare är de 
som planerar upplägget med framförhållning ( 3 veckor i taget).  
 
MV-utrustning 
I mån av tillgänglighet finns viss utrustning att låna.  Det avser isåfall 
benskydd, plock, stöt samt klubba.  I övrigt hjälper vi gärna våra MV 
med kontakter på var de kan inhandla prisvärd och funktionell 
utrustning.   
(se även bilaga MV-utveckling)  
Ledord för verksamheten 

 Träffa kompisar 

 Glädje och god kamratskap 

 Tävling - Utveckla vinnarmentalitet 
 
Organisation 
2 st lagledare 
2 st Huvudansvarig Tränare 
5-6 st assisterade istränare 
2 st materialförvaltare 
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Säsongsplanering (totalt för B-pojk)  
     80-90 ispass ( Normalt 2-3 ispass / vecka) 
     80-90 Off ice pass under issäsong i samband med ispass (aktivitet 
utanför isen, grundstyrka, frekvens)   
      3-4 teoripass (vårt spel, roller med och utan puck, fairplay, etc)  
      Minst 1 individuellt samtal under säsong.  

50-60 matcher  (inklusive cuper) 
 

“Sommarträning” (maj-aug) med 3 pass per vecka.  Innehåll vid 
träningen är  bollspel, stafetter,  frekvens/snabbhet, grundstyrka 
etc.   

 
Matcher och seriespel  

 Träningsmatcher, alla spelar 

 Seriematcher, alla spelar  
Seriespel nivå B1 och B2 samt underliggande serier inom dessa. 

 Cupmatcher , alla spelar  
GP pucken anmäler vi antal lag utifrån antalet spelare i 
respektive ålderskull.  

 
GP-pucken (B2). Spelar vi med 2 lag. Alla spelar, dock ett första 
respektive andralag utifrån sportslig nivå.  
I GIC-cup (B1) och Nordic Youth Trophy ( NYT, B1) sker uttagning 
utifrån bedömningen vilka som skapar det starkast sportsliga laget.  
Även underåriga spelare kan bli uttagna till dessa båda cuper om de 
uppnår den sportsliga nivå som krävs för respektive turnering. 
 
Matcherna är ett led i spelarnas långsiktiga utveckling och fokus 
ligger på att kämpa som ett lag och känna glädje med att spela! 
Prestationsinriktning för utveckling.  
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Träningsnärvaro 
Beroende på spelarens träningsnärvaro kan det skilja i antalet 
matcher som spelaren blir uttagen att spela under säsong.   
De som tränar mest samt visar bra inställning kommer spela mest.  
 
Regler 
 

 Vi visar respekt mot ALLA vi träffar såsom lagkamrater, ledare, 
motståndare, föräldrar,  publik, funktionärer etc. 

 Vi vårdar vårt språk 

 Nolltolerans vad det gäller mobbing.  I vår förening skall alla 
känna sig trygga och trivas.  

 Passar tider till samlingar, träning och matcher.  Tider meddelas 
av ledarna i laget.  

 Är man sjuk skall man alltid meddela detta till ledarna i laget. 

 Vi vårdar den utrustning som vi lånar från föreningen.   
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Styrdokument  A-pojk  
En elitförberedande verksamhet.  

 
Målsättning 
Stimulera våra spelare att välja ishockey som idrott fullt ut och ge sig 
själva chansen att bli så bra ishockeyspelare som möjligt.  Spelarna 
skall vara medvetna om vad som krävs för att ta en plats i  vår 
Academy.  Ambitionen är att majoriteten av  spelarna i A-pojks 
gruppen har som mål att nå vår Academy.  
 
Träningsinriktning 
Barn präglas av sin omgivning och träningen skall byggas som skapar 
en miljö av inlärning via lustfyllda övningar.  En hög koncentration 
och tävlingsmiljö.  
Ge korta muntliga instruktioner och visa övningar genom att rita på 
taktiktavlan.  Aktiviteten skall vara hög, undvik övningar med köer 
där barnen är stillstående.  
Varje ispass skall innehålla spel.     
 
Kännetecken för denna ålder: 

 Frekvens och snabbhetsträning skall prioriteras (även off ice) 

 Grundstyrka och rörlighet är viktigt att träna 

 Barnen börjar komma in i puberteten, denna påverkar 
motoriken och det kan kännas som att ”lära sig på nytt” om 
man skjuter iväg kraftigt i längd och tillväxtzonerna inte hänger 
med. Koordination och motorik repeteras i lugnt tempo.   
Träning skall nivåanpassas så att spelarna får möjlighet att 
lyckas och känna stimulans för att anta nästa utmaning.  
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KOM IHÅG: Barnen utvecklas i olika takt och det kan utan tvekan 
skilja 3-4 år i fysisk och mentalt utveckling mellan två barn födda 
samma år.  Vårt mål är att ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sin 
egen utvecklingsnivå genom nivåanpassad träning och matchning.  
 
Använd pedagogiken  
Visa- öva- positiv feedback 
Rita (taktiktavlan) – öva- positiv feedback 
 
Den positiva feedbacken skall uppmuntra barnen till att ställa frågor 
och vara nyfikna. Öppenhet och positivitet från ledaren skapar ett 
klimat där barnen vågar/vill ställa frågor och söka lösningar.  Ledaren 
ställer frågor för att ge extra tankeenergi och medvetenhet.  
Socialt/mentalt utvecklas också barnen i snabb på följande 
områden: 

 Samarbetsförmåga 

 Rättvisa är viktigt 

 Lagkänslan och känslan av tillhörighet är viktig 

 Normer och regler skapar trygghet  

 Individen behöver bekräftelse 
Ledord för träningen 

 Stationsövningar / temaövningar 

 Hög aktivitet, undvik köer 

 Visa/rita-öva- positiv feedback 

 Varje ispass skall innehålla smålagsspel 

 Skridskoåkningen är grunden i ishockeyspelet 
Övningsinnehållet skall vara enligt de riktlinjer som finns i ABC- 
Pärmen, Vägen till Elit-pärmarna samt  Frölunda Ungdoms 
dokument ” Tränings- och ledarskapsfilosofi”  
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Fokus vid träningen skall ligga på:  

 Snabbhet/frekvens 

 Balans 

 Passning/mottagning 

 Närkampsspel 

 Styrka med egna kroppen som belastning  

 Skivstångsteknik 

 Konditionsträning 

 Spel förståelseövningar, 1-1, 2-2, 3-3 etc.  

 Spelmetodik, spelövningar försvar-anfall 
Riktlinjer vid träning 

 Krav på koncentration / uppmärksamhet 

 Visseldisciplin 

 Många upprepningar och använd färre antal övningar, så att 
barnen snabbt kommer igång och vet vad dom skall göra. 

 Alltid ombytta och klara 10 minuter före träningen startar. 

 Tränarna skall ha hjälm påtagen. 

 Skriv ned och dokumentera/arkivera genomfört ispass. 

 Alla skall alltid ha skridskoskydd på när skridskorna sitter på 
fötterna utanför isen. (Säkerhetsfråga). 

 
Ledord för verksamheten 

 Glädje och god kamratskap 

 Tävling- Utveckla vinnarmentalitet 

 Träna extra  

 Vad krävs för att bli elit? 
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Organisation 
1-2 st lagledare 
1 st Huvudansvarig Tränare 
3-4 st assisterade istränare 
2 st materialförvaltare 
 
Säsongsplanering (för hela gruppen) 
     100-120 ispass ( Normalt 3-4 ispass / vecka)  
     100-120 Off ice pass  (aktivitet utanför isen, grundstyrka, frekvens)  
      1-2 individuella samtal /spelare (vid minst 1 av samtalen bjuds 
föräldrar in)   
      3-4 teoripass (vårt spel, roller med och utan puck, kost och 
träningslära, sätta upp mål, vad som krävs för att ta steget till elit etc)  

40-50 matcher  (inklusive cuper) 
 

“Sommarträning” (maj-aug) med 5 pass per vecka. Innehåll vid 
träningen är  bollspel, stafetter, uthållighet, frekvens/snabbhet, 
grundstyrka etc.   
 

Matchning av laget 
 

 Träningsmatcher, alla spelar  

 Seriematcher, A1 =matchning är tillåtet. Bästa laget spelar, 
oavsett ålder. 
A2 är utgångspunkten ”alla spelar”. Dock förutsätter det att 
spelaren uppvisar ett gott uppförande och är en god kamrat.  

 Cupmatcher , alla spelar (cuper skall nivåanpassas) 
I  A1-cuper är matchning tillåten. 
I A2-cuper, alla spelar.  
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Huvudansvarig tränare är ansvarig för laguttagning till både A1 och 
A2. Laget meddelas normalt sista träningen innan match då vi vet 
vilka som är tillgängliga för spel och spelarna tävlar om platser i A1-
laget. Undantag kan förekomma, och då kommer information via 
mail eller sms.  
 
 
Träningsnärvaro 
Beroende på spelarens träningsnärvaro kan det skilja i antalet 
matcher som spelaren blir uttagen att spela under säsong.  
De spelare som har under 20% närvaro under sommarträningen har 
ingen given plats vid höstens uppstartscuper.  Anledningen till den 
låga närvaron avgör.   
 
Utbildningsplatser Academy  
 
För de spelare som visar mycket goda prestationer samt uppfyller de 
grundkriterier föreningen satt så finns chans att ta del av 
utbildningsplatser i vårt U16 Academy lag under säsong.  Ett sätt att 
stimulera målmedvetna individer som arbetar hårt varje träning och 
match för att ta nästa steg i sin utveckling.   
 
Kriterierna presenteras för spelarna i samband med säsongsupptaken 
i början av Maj månad.  
 
MV-utrustning 
I mån av tillgänglighet finns viss utrustning att låna.  Det avser isåfall 
benskydd, plock, stöt samt klubba.  I övrigt hjälper vi gärna våra MV 
med kontakter på var de kan inhandla prisvärd och funktionell 
utrustning.   
(se även bilaga MV-utveckling)  
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Regler 
 

 Vi visar respekt mot ALLA vi träffar såsom lagkamrater, ledare, 
motståndare, föräldrar,  publik, funktionärer etc. 

 Vi vårdar vårt språk 

 Nolltolerans vad det gäller mobbing.  I vår förening skall alla 
känna sig trygga och trivas.  

 Passar tider till samlingar, träning och matcher.  Tider meddelas 
av ledarna i laget.  

 Är man sjuk skall man alltid meddela detta till ledarna i laget. 

 Vi vårdar den utrustning som vi lånar från föreningen. 
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4. TRÄNINGS- OCH LEDARSKAPSFILOSOFI 

 
VERKSAMHETEN BYGGER PÅ : 

 
GLÄDJE  
Den enskilt viktigaste anledningen till att våra spelare, ledare och 
föräldrar väljer att komma till ishallen är att de tycker det är roligt.   
Glädje skapas genom: 
Lustfyllda träningar och matcher  
Trygg miljö på och utanför isen 
Gemenskap, blir sedd av dina lagkamrater och ledare  
Du får lyckas   
 
DITT ENGAGEMANG SOM LEDARE 
Se möjligheter och utvecklas !  
Känslan när vi går innanför dörren i Wallenstamshallen är att det 
sprudlar med positivitet och engagemang för våra barn och 
ungdomar.  
När våra ögon ser världen med positiv blick skapar vi möjligheter och 
ser lösningar.  Det motsatta synsättet med negativ inställning riktar 
blicken mot problem och hinder.   
Lås oss ge varandra lösningar !  
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TRÄNINGSFILOSOFI 
 
 

Vår träning bygger på följande kärnvärden 
 

 HÖG AKTIVITET 

Strävar alltid efter att aktivitetsgraden skall vara minst 70%.  
Hög aktivitet är lika med mycket repetition.  Spelare som 
repeterar mest har förutsättning att bli bäst. 
Vi bygger våra träningar med stationer så att vi kan få hög 
aktivitet och många repetitioner för våra spelare.   
 
 

 RÄTT  INNEHÅLL I TRÄNINGEN  

Träna på rätt saker !   
Varje övningsval och moment skall ha ett syfte och tydligt tema så 
att vi alltid vet vad vi tränar på.  
Träningen ska vara utmanande men inte för svår och det gäller att 
vi följer utvecklingstrappan både på isövningsval samt off ice 
träning. Låt spelaren lyckas , det stimulerar och ger mer stimulans 
till att prova nya saker. 
ABC pärmen är vår ledstjärna för att hitta rätt övningar för aktuell 
ålder.  
För att ta nästa steg i kvalitetssäkringen kommer vi använda oss av 
”tematränare” som jobbar över flera lagenheter. 
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 NOGGRANHET I UTFÖRANDET  

Vi instruerar, stöttar, utmanar och tillrättavisar spelaren. Individen 
skall känna att du ser honom/henne och är engagerad i att 
han/hon gör rätt.  Rätt utförande är avgörande för god teknik.  
Skapa goda vanor att spelarna alltid är noggranna  
 

 

 GODA VANOR  

Att ha god struktur och goda vanor under våra samlingar är 
oerhört avgörande för utvecklingen. Listan kan göras lång på saker 
som vi arbetar efter i vardagen. 
- Ombytta och klara för genomgång i omklädningsrummet (10-15 

min innan is) 

- Visseldisciplin ( inga skott efter avblåsning mm) 

- Vatten dricks vid vattenpaus. 

- Lära spelarna ta instruktion.  

- Spela klart momentet vi tränar på. T ex alltid ta returer efter 

skott.  

- Efter träningen , gemensamt äta ett ”återhämtningsmål”  
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LEDARSKAPET 
 

Vårt ledarskap bygger på följande kärnvärden: 
 

 ALLTID FÖRBEREDD 

Oavsett vilken roll du har så är du alltid förbered till lagets 
aktiviteter.  Var och en av oss ledare har ansvaret att söka 
svar så att du vet hur träningen är planerad  och hur 
eventuell gruppindelning ser ut vid separata office/ispass 
osv.  
  

 ENGAGEMANG  

Spelare, ledare och föräldrar skall känna ditt genuina 
engagemang för Frölunda som förening och ditt lag och 
dina spelare.  Pratar i positiva ordalag om allt vi gör och 
sprider energi. Sprider du energi så får du energi !   
 

 KOMMUNIKATION och DELAKTIGHET  

Vi pratar med varandra och inte om varandra.  Vi pratar 
med barnen och ser alla våra spelare.  Starta varje samling 
med att heja på alla du träffar! 
Denna inställning ger oss ett härligt öppet samtalsklimat 
som ger barnen och oss ledare glädje och lust !  Ta initiativ 
och sök svar om det är något som du inte känner till eller är 
oklart. 
Du är en av förenings viktiga ambassadörer i att sända vårt 
enade budskap ” Ett Frölunda” och vad vi står för som 
förening.  
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 VILL UTVECKLAS SJÄLV OCH UTVECKLA DINA SPELARE 

Du vill utvecklas i din roll och är nyfiken på att lära dig nya 
saker som stärker ditt ledarskap och förmåga att ge barnen 
och ungdomarna en ännu bättre vardag i vår verksamhet.  
Föreningen tror på dig och du är utvald utifrån dina goda 
egenskaper som ledare.  Låt oss utvecklas tillsammans ! 
Du brinner för att utveckla individen och stärka deras 
självkänsla.   
 
 

 

 VI FOKUSERAR PÅ VÅR EGEN VERKSAMHET 

Tänk på att våran process är den viktigaste, vi jobbar alltid 
efter våra riktlinjer och är trygga i den verksamhet vi 
bedriver. Så länge du målmedvetet agerar efter 
föreningens röda tråd kommer föreningen att backa upp 
och stötta dig till 100%. 

 

 SER INDIVIDEN OCH INDIVIDENS BEHOV  

Alla är olika och vi har en utmaning i att hantera dessa 
olikheter. Denna utmaning startar med att du måste känna 
engagemanget att vilja vägleda och coach våra spelare.  
Vi vill främja olikheter , både på och utanför isen!  
Se dina spelare och möt dem på deras villkor.  Var tydlig i 
vad som förväntas av dem och vilka krav vi ställer på dem 
vid våra aktiviteter.  Få dem att förstå det vi kommunicerar. 

 LAGUTTAGNINGAR 

o Äldre spelare spelar inte Div 1 med ett yngre lag. 
Exempel – B1 (03a) spelar inte B2 (04a) Div 1 utan Div 2. 
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o Yngre spelare spelar inte Div 2 med ett äldre lag. 
Exempel – B2 (04a) spelar inte B1 (03a) Div 2.  

Vi vill inte fylla ut våra Div 2 lag med yngre spelare utan nyttja ”rätt 
ålder” så långt som möjligt. Detta för att minska pressen/hetsen att 
spela med äldre lag. Vi tror på att barnen ska spela många matcher i 
en miljö som både stimulerar och ger trygghet.  
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Bilaga 1  
 

Målvaktsutveckling 
Frölunda HC Ungdom  
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Allmänt  
 

 Alla barn skall under D-pojksåren prova på att spela målvakt på träning.  
Vid match anmäler man sitt intresse.  
Prova på är viktigt för att förstå helheten i spelet.  
Ett rullande schema upprättas av lagledare/ansvarig tränare.  

 Vi skall ge våra målvakter lika mycket uppmärksamhet som utespelarna 
vid träning och match.  

 1 ggr per vecka erbjuder vi målvaktsträning med välutbildad 
målvaktsinstruktör. (A-D) 

 1 ggr per vecka erbjuda våra äldre målvakter (A & B-Pojk) 
målvaktsträning i Campus på lilla rinken ihop med välutbildade 
målvkatsinstruktörer. 
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Målvaktsträning  
En (1) gång i veckan i Wallenstam för alla målvakter i vår ungdomsverksamhet. 
(Fredagar 17.00-18.00) 
En (1) gång i veckan i Campus på lilla rinken för våra målvakter födda 2001-
2003. (Måndagar) 
OBS! Ovanstående tider kan ändras under säsong. 
 
Ordinarie lagträning.  
Till sina ordinarie lagträningar tar man med sig de tips som 
målvaktsinstruktören givit vid målvaktsträningen.   
Ansvarig istränare skall självfallet planera övningar så att även målvakterna 
stimuleras. Feedback till målvakten är viktig. Inom lagenheten finns 1-2 
instruktörer som kopplas lite extra till våra målvakter.  Dessa instruktörer 
instruerar även utespelarna.  
Målvakterna deltar även på inledande skridsko-/teknikövningar. Viktigt att åka 
mycket skridskor.  Vi uppmanar våra målvakter till att besöka friåkningen 
och/eller andra isytor och åka med skridskor utan hel MV-utrustning, endast 
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skridskor, hjälm med galler, utespelarklubba, halsskydd och handskar.  Detta 
för att träna skridskoåkning och puckföring. 
När våra D-Pojkar har skridskoträning med tematränare skall ALLA barn vara 
utespelare.   
 
 
Match  
I samband med match skall målvakten få ta del av specifik genomgång och 
feedback före, under och efter match.  Arbeta med att ge målvakten rutiner. 
 

 
 
Förebild  
Som både målvakt och utespelare uppmanar vi till att hitta en förebild som du 
kan titta på vid match.  Som målvakt kan du här lära dig mycket genom att se 
rörelsemönster och hur de agerar i olika situationer såsom närspel mm.   
Vår egna målvaktsstjärna Henrik Lundqvist är naturligtvis en fantastiskt bra 
förebild.  Vi tipsar även om att se våra A-lags målvakter live i Scandinavium.  
Om möjligt placera dig så nära målvakten som möjligt där du kan se rörelser. 
Skriv ned det du ser och vad du kan ta med dig till din träning/match.  Visa 
detta för din tränare/ MV-tränare.  
 



          Styrdokument  Ungdomsverksamhet  

 2016-08-20  

 

Mod Passion Gemenskap 

 
 
 
Till spelarna ! 
Om du spelar både ute och i mål kommer du bli en bättre spelare oavsett vilken 
position du senare bestämmer dig för.  Nyckeln är att åka mycket skridskor 
samt förstå spelet.   
 
Som målvakt har du minst 3 st tränare  

1. Målvaktstränaren  
2. Lagtränaren  
3. Dig själv  

 
Tävla ! 
Coacha dig själv på träningen och sätt upp egna mål. Räkna räddningar och 
tävla mot utespelarna.  
 
Till förälder !  
MV-utrustning  
Frölunda erbjuder gratis låneutrustning (inom befintlig utrustningspool)  för 
våra ungdomsmålvakter (A-D pojk)    
Utrustning är :  benskydd, stöt, plock och kombinat samt klubba. 
Detta medför att det är enkelt och kostnadsfritt att prova på.  
Under D-pojksåren spelar målvakten med vanliga skridskor.  
 

 

 

 

 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.freep.com%2Fusatoday%2Farticle%2F1848591&h=0&w=0&tbnid=A32-fNTTaS8B_M&zoom=1&tbnh=195&tbnw=259&docid=qNq0Bw4GfeZuPM&tbm=isch&ei=Fk5nU_ObCPD14QTVoYGYCg&ved=0CBEQsCUoBQ
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Bilaga 2 
 

Info om 
 ”icke föreningsledd 

verksamhet” 
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Information om icke föreningsdriven verksamhet  
Vad är icke föreningsdriven verksamhet?  
Icke föreningsdriven verksamhet drivs av privata aktörer eller andra 
organisationer som inte är anslutna till en förening, distriktsförbund och 
Svenska Ishockeyförbundet. Exempel på detta kan vara:  
- Selectlag som deltar i cuper och turneringar.  

- Cuper och turneringar som inte arrangeras av en förening.  

- Camper och sommarhockeyskolor som inte arrangeras av en förening.  
 
Falsk marknadsföring?  
Idag finns det privata aktörer som driver selectlag, cuper och camper, vilka 
utger sig för att vara sanktionerade och auktoriserade av SIF. Det förekommer 
även att man på ett felaktigt sätt marknadsför ett samarbete med SIF, därför 
vill SIF tydliggöra att man inte på något sätt samarbetar med privata aktörer 
och andra organisationer som driver verksamhet i denna form. Råder det några 
som helst tveksamheter kring en aktör, kontakta gärna SIF och fråga om den 
verksamhet ni ämnar delta i.  
Det svenska föreningslivet  
Svenska Ishockeyförbundet(SIF) vill värna den svenska modellen där 
föreningslivet karaktäriseras av att den är:  
• ideell • demokratisk  
• dynamisk • en medkraft i samhällsutvecklingen  
• öppen för alla • spridd i alla sociala skikt  
• spridd i hela landet • självständig.  
Svenska Ishockeyförbundet beviljar tillstånd och auktoriserar därför endast 
föreningsdriven verksamhet oavsett tid på säsong. Vår modell bygger på att 
ledare och spelare, utbildas och utvecklas långsiktigt i föreningen.  
Enligt SIF:s Tävlingsbestämmelser, TB kapitel 8 (§8:1 och §8:2), ska förening och 
föreningslag ansöka om tillstånd för att arrangera och delta i match, cup eller 
turnering. Både nationellt och internationellt. Förening, spelare, ledare eller 
funktionär som bryter mot dessa bestämmelser kan ådömas påföljd enligt TB 
9:7 samt enligt SIF:s stadgar.  
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Försäkring  
Varje spelare som är medlem i en av Svenska Ishockeyförbundets registrerade 
föreningar och ansluten via Hockeykortet, är idag försäkrad via 
försäkringsbolaget Svedea. Spelaren är då försäkrad i alla tränings-och 
matchaktiviteter som spelaren deltar i via sin lagförsäkring.  
Deltar spelaren i icke föreningsdriven verksamhet som ex. selectlag, camper, 
cuper mm. gäller ej försäkringen via Hockeykortet. Skulle olyckan vara framme 
har spelaren därför inget skydd via sin ordinarie lagförsäkring. Ledare och 
funktionärer som deltar i icke föreningsdriven verksamhet omfattas heller inte 
av RF:s grundförsäkring.  
Föreningen  
SIF vill värna föreningen och dess medlemmar. Genom att ta fram en 
värdegrund kan föreningen sätta upp sunda och tydliga riktlinjer för vad som 
gäller för medlemskapet. SIF tror på att starka föreningar med sunda 
värderingar är en bra miljö för spelare och ledare att utvecklas i.  
Det finns även ekonomiska incitament där vi hellre ser att resurserna stannar 
inom föreningslivet så att våra föreningar kan bli ännu starkare. 


