
Åsele IK:s 
Ishockeypolicy 
 

Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till, 

föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill att vår 

verksamhet skall bedrivas.  

 

Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, 

kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt 

mänskligt! 

 

LEDARE 

 

Ledare inom Åsele IK:s verksamhet ansvarar för: 

 

- att vår policy följs. 

- att verka för en positiv atmosfär mellan ledare, spelare och föräldrar. 

- att information från hockeysektionen HS förs vidare ut i verksamheten. 

- att idéer och synpunkter kanaliseras åter till HS. 

- att utbilda sig efter Svenska ishockeyförbundets utbildningsplan och det betalas av 

Åsele IK. 

 

 

FÖRÄLDRAR 

ÅIK är tacksam för att vi fått förtroendet med ert barn i vår verksamhet.  

Att lyckas som ishockeyspelare innebär många års träning och ett stort engagemang från dig 

som förälder.  

 

För ditt barns skull så är det viktigt att du som förälder försöker att: 

 

- Skapa en positiv bild av ishockey och ÅIK 

- Ser till att ditt barn har godkänd och funktionsduglig utrustning.  

- Hjälper ditt barn att komma i god tid till träningar och matcher. 

- Skapar en trygg och harmonisk stämning genom att samarbeta med ledare och andra 

föräldrar. 

- Blir medlem i Åsele IK och att Du så aktivt som möjligt stödjer och hjälper till i 

klubbens arbete. 

- Vid informationsmöten som Åsele IK kallar till så skall minst en förälder medverka. 

- Hjälper till vid arbeten och andra arrangemang som leder till intäkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Träning & Match  

Vi vill att du som förälder: 

 

Hjälper till som funktionär vid matcher och cuper. 

 

I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta, 

uppträder på ett för dig och klubben hedervärt och sportsmannamässigt sätt 

 

Undviker att kritisera eller uttrycka åsikter till lagledningen i direkt anslutning till 

match eller träning. Spara i så fall kritiken till dagen efter, och vänd dig då till ansvarig 

ledare eller Hockey sektionen. 

 

Undviker att sätta negativ press på ditt barn. 

 

Uppmuntrar och berömmer. Det utvecklar ditt barn 

  

Endast lagkaptenen i respektive lag får samtala med domare under match 

 

SOCIALT 

För att spelarna skall kunna utvecklas på isen, måste de trivas med sin omgivning. Därför 

lägger vi stor vikt vid att skapa en god lagsammanhållning, där alla skall känna att de har ett 

värde och är av betydelse. 

Vi accepterar ingen form av mobbning och vi måste få veta om det är någon spelare som 

känner sig utsatt. 

Den som upptäcker någon tendens åt det hållet skall ta kontakt med någon av våra ledare. Allt 

behandlas konfidentiellt. 

Vi tycker också att det är viktigt hur spelarna uppträder, inte bara inom vår verksamhet, utan 

också utanför densamma. 

 

SKOLAN 

Ishockey på barn - och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att vi 

ser skolarbetet som det primära i ungdomsåren.  

Alltså, skolarbetet skall skötas föredömligt! 

 

DROGER OCH DOPING 

Inom Åsele IK:s hockeysektion ser vi mycket allvarligt på bruket av olika droger, narkotiska 

preparat och doping. Vi tillåter ingen användning av vare sig tobak, alkohol eller narkotika 

inom våra barn - och ungdomsgrupper.  

 

Vi kan inte förbjuda våra ledare att bruka vare sig snus eller tobak, men ser naturligtvis ett 

stort värde ur fostranssynpunkt i att inte bruka dessa i närvaro av våra ungdomar, eller 

överhuvudtaget i samband med engagemang inom Åsele IK.  

Alkoholförtäring eller användande av narkotiska preparat i anslutning till ÅIK:s verksamhet 

är självklart inte tillåtet. En spelare som använder alkohol eller narkotika inom ÅIK:s 

verksamhet blir automatisk avstängd. Avstängningstid beslutas av hockeysektionen. 

 

 

 



ANDRA IDROTTER 

Vi ser positivt på att spelarna deltar i andra idrotter och är öppna för enskilda lösningar vid 

kollisioner vid matcher och träningar. 

 

TRANSPORTER 

Åsele IK skall verka för att transporter i samband med träning och match sker på ett så 

trafiksäkert sätt som möjligt. Transporter vid bortamatch ska ske med buss från godkänt 

bussbolag med erfaren chaufför. (se även Trafik & alkoholpolicy, www.aseleik.nu)  

 

NYBÖRJARE 

1. Skridskoskolan 

En fördel är att man startar med skridskoskolan, men är inget krav från Åsele IK (ÅIK). 

2. Sitt ålderslag 

Målsättningen är att spelaren så småningom skall kunna slussas in i sitt ålderslag. Alla spelare 

tillhör sitt ålderslag oavsett kunnande.  

Generellt gäller att alla spelar och tränar i sitt ålderslag. Avsteg från denna grundtanke kan 

göras i de fall där överenskommelse har skett med intilliggande grupps ledare. 

Teknikutveckling, mognad och kamratskap är tre viktiga komponenter vid en sådan 

bedömning. Det kan även finnas praktiska och/eller sociala skäl till bedömningen. 

 

UNGDOMSISHOCKEY 

Skall baseras på Bredd, Lek och Glädje. 

Det skall vara roligt att träna och spela ishockey!  

 

TRE KRONOR HOCKEYSKOLA (Skridskoskola) 

Åsele IK bedriver en verksamhet som går ut på att lära ut skridskoåkningens grunder. Till 

skridskoskolan kan man komma oanmäld.  

Obligatorisk utrustning:  

Hjälm, skridskor, halsskydd och klubba för den som vill spela. 

 

U10 

Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig.  

Kan man inte träna så måste man meddela tränaren. 

Träningarna blir upplagda med inriktning på lek, grunder i skridskoteknik, speluppfattning, 

spelarpositioner samt att även individ anpassning förekommer för att alla skall bli delaktiga. 

U10 skall vara med i ett poolspel som Västerbottens ishockeyförbund har rekommenderat. 

Fritt antal träningsmatcher på hemmaplan. Tvärbanespel gäller, målsättningen skall vara att 

alla spelar lika mycket. Vikten läggs på skridskoåkning, samt kamratskap och 

lagsammanhållning. 

 

U12  

Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig.  

Kan man inte träna så måste man meddela tränaren. 

Fritt antal träningsmatcher på hemmaplan. Detta är första året som vi spelar på helplan. 

Träningen skall ske efter Svenska ishockeyförbundets utbildningsplan Ingen toppning får 

förekomma. 

 

U14  

Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig.  

Kan man inte träna så måste man meddela tränaren. 



Fritt antal träningsmatcher på hemmaplan. Träningen skall ske efter Svenska 

ishockeyförbundets utbildningsplan. Förändringar under match och träningstillfällen kan 

förekomma utifrån förutsättningarna som uppstår, för att varje individ ska förstå spelets 

uppbyggnad. Inriktningen är att utveckla alla spelare i laget. Träningar och teorilektioner ska 

ha hög prioritet, eftersom kunskapsförmedlingen är viktig. DM spel bör gälla för U-14 

spelare. 

  

U16  

Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig.  

Kan man inte träna så måste man meddela tränaren. 

Spelare i U16 ska ha inriktning mot prestation/tävling. 

Den prestationsinriktade ungdomsishockeyn skall i första hand ha som mål att utbilda 

spelarna. Träningar och teorilektioner skall ha hög prioritet och skall ske efter Svenska 

ishockeyförbundets utbildningsplan.  

Matcherna skall ha hög prioritet, eftersom spelet och glädjen att spela ishockey är viktigast. 

I ungdomsishockeyn skall träningar och matcher planeras utifrån ungdomarnas 

förutsättningar, vilket innebär att träningar och matcher även här skall anpassas till individen 

och dennes färdighetsutveckling. 

 

JUNIOR OCH SENIOR ISHOCKEY. (A-lag eller J-lag) 

I Åsele IK:s ev. J- och A-lag skall de bästa spelarna spela. De undantag som skall göras är om 

någon spelare inte har haft nog träningsnärvaro, inte har visat bra uppförande eller på annat 

sätt skadat klubbens anseende. Om en spelare inte kan delta på alla träningar, så kan han ändå 

ges möjlighet att spela.  

Målsättningen är att vi alltid skall starta matchen med full trupp(15+2). Alla inblandade skall 

mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och 

hedervärt sätt.  

 

TJEJHOCKEY  

Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig.  

Kan man inte träna så ska man meddela tränaren.  

Träningen skall ske efter Svenska ishockeyförbundets utbildningsplan baserat på den ålder 

man är. Då detta är en grupp med stor spridning i ålder läggs stor vikt vid individuell 

anpassning av träningarna. 

Träningarna blir upplagda med inriktning på lek, grunder i skridskoteknik, speluppfattning, 

spelarpositioner samt att även individ anpassning förekommer för att alla skall bli delaktiga. 

Fritt antal träningsmatcher på hemmaplan. 

Tjejhockeyspelare bör spela i egen serie alternativt sammandrag, men även i sitt ålderslag 

tillsammans med killar för att utveckla sitt spel. 

 

DOMARE 

Åsele IK ska arbeta för att varje år utbilda så många föreningsdomare som möjligt, domarna 

är en viktig del i vår verksamhet. 

Föreningen utser en domaransvarig i föreningen (DAIF). Dennes uppgift är bland annat att se 

till att det finns domare till våra ungdomsmatcher och att matcherna fördelas så jämnt som 

möjligt, så att alla domare får döma ungefär lika många matcher. En annan viktig uppgift för 

DAIF är också att stödja och vägleda våra ungdomsdomare. 

DAIF ingår i ledarteamet i föreningen och kallas till dessa träffar. 

Alla föreningsdomare ska erbjudas utbildning på nästa nivå distriktsdomare (från 15år). 



Som mål har Åsele IK att under alla ungdomsmatcher ha tillgång till egna utbildade domare 

samt även under våra seniormatcher ha möjlighet att erbjuda domare. 

Hot, skällsord eller andra liknande beteenden mot domare bedriver vi nolltolerans mot med 

avstängning som följd detta gäller både spelare, ledare och publik. Ledare i respektive lag 

ansvarar för att detta följs. 

Publik som beter sig illa mot domare ska avvisas från arenan. 

 

 

 

TILLFÄLLIGA LÅN VID MATCHER 

De lag som behöver låna spelare för att fylla sin trupp vid en match, tar kontakt med aktuell 

ledare.  

 

INDIVIDUTVECKLING 

Ett nytt sätt att skapa extra träningstid är att ge spelarna möjlighet att träna med andra lag. De 

som får klartecken av egen tränare kan träna med både yngre och äldre lag. 

När det gäller uppflyttning så avgör tränarna i de aktuella lagen vilka som får komma. 

 

OMKLÄDNINGSRUM 

Fr.o.m. U12 bör en viss skolning i omklädningsrummet inledas som syftar till att spelarna så 

småningom klarar sig utan föräldrar. Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina 

ombyteskläder och ansvarar även för att omklädningsrummet lämnas i gott skick efter träning 

& match, samt att allt skräp ska kastas i papperskorgen.  

 

MATCH 

Gruppens huvudtränare beslutar om laguppställning enligt följande riktlinjer: 

 alla spelare skall ges möjlighet att spela såväl tränings-, serie - som cupmatcher, om 

träningsnärvaron varit godtagbar och individen har uppnått teknikutveckling, mognad och 

kamratskap. 

 om möjligt skall spelarna, utifrån färdighetsutveckling och mognadsnivå, få ett så 

jämbördigt motstånd som möjligt  

 

Antal tränings-, serie - och cupmatcher per spelare skall fördelas enligt följande:   

 I varje lag skall matchantalet per spelare, sett över hela säsongen, i grunden vara ungefär 

lika. 

 Större skillnader kan uppstå p. g. a sjukdom eller annan längre frånvaro.  

 U14 och uppåt skall dessutom en bedömning göras utifrån spelarnas träningsnärvaro och 

hur spelarna svarar upp mot övriga delar av vår policy. 

 

 

Spelarna skall vara på plats på utsatt tid. I de äldre grupperna skall det vara föräldratomt i 

omklädningsrummet ett visst antal minuter före och efter match. 

Varje lagledning bestämmer själv vilka tider som gäller. 

Före, under och direkt efter matchen får endast lagledningen tillsammans med spelarna 

befinna sig i spelarbåset och/eller i dess närhet. 

Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för 

klubben sportsligt och hedervärt sätt. 

 

SLUTKOMMENTAR 



Vi bedriver en verksamhet som är omfattande i många plan. Detta gör att det finns många 

olika åsikter om hur vår verksamhet skall bedrivas.  

För att vi på något sätt skall leva upp till vår seriösa inställning bör det påpekas att: 

 

• Det är vi som sätter upp villkoren för verksamheten 

• Det är vi som ställer kraven på deltagarna 

• Det är vi som har ansvaret för verksamhetens genomförande 

 

Vi tar gärna emot tips och idéer som leder till förbättringar av verksamheten och vi vill ha en 

öppen och levande dialog. Vi tar också emot kritik, både negativ och positiv, som vilar på 

sakliga, objektiva grunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsele IK. 


