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Vi i HV71 är stolta över vår ungdomsverk-

samhet och den plattform vi har byggt upp 

under flera år. 

Vår vision är att ”HV71 skall skapa Sveriges 

bästa hockeymiljö för barn och ungdomar”. 

Våra ungdomsledare skall utbildas för att 

få rätt kompetens och ha rätt driv för att 

skapa bästa tänkbara förutsättningar för 

våra hårt arbetande ungdomar. Vi har även 

en ambition att så många som möjligt ska 

få spela hockey i HV71 och utvecklas ut-

efter sina egna förutsättningar.

Vi tillsammans skall skapa ett livslångt in-

tresse för både ishockey och HV71 för alla 

våra medlemmar.

För att utveckla ungdomsverksamheten 

mot vår vision så är det summan av allas 

prestationer, både på och utanför isen, som 

skall förverkliga denna ambition. Vi tror på 

en ständig växelverkan mellan individen 

och laget. Vår ambition är att våra ung-

domar och ledare skall ha en given plats i 

verksamheten och skall känna tillhörighet, 

vara med och bidra, få bekräftelse och ut-

vecklas i HV71. 

• Med tillhörighet innebär att alla skall kän-

na sin betydelse i och för verksamheten.

• Att bidra innebär att alla, utifrån sin kom-

petens, aktivt skall vara med att bidra till 

verksamhetens och individens utveckling.

• Alla i verksamheten skall känna sig upp-

skattade och bekräftade för det som de är 

med och bidrar med.

• Vi jobbar alltid mot en ständig utveck-

ling på individnivå, lagnivå och verksam-

hetsnivå.

Färdplanen för HV71 Ungdom heter ”Den 

blå vägen”, där beskrivs verksamheten för 

de olika åldrarna från Hockeyskolan till 

U16.  

HV71 skall skapa Sveriges bästa 
hockeymiljö för ungdomar!
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Viktiga historiska årtal:

1971 HV71 bildas efter sammanslagnin-

gen av Husqvarna och Vätterstad.

1979 HV71 spelar i Elitserien för första 

gången.

1985 Andra (och sista?) gången i Elitse-

rien.

1995 Första SM-guldet efter att Johan 

Lindbom avgjort i sudden death mot Brynäs 

i Gavlerinken.

2000 Kinnarps Arena byggs och HV71 står 

som ägare till Arenan.

2004 Andra SM-guldet efter 5-0 mot 

Färjestad i sjunde avgörande matchen i 

Kinnarps Arena. Arenan byggs ut med 1000 

nya platser, ny kapacitet på 7038 platser.

2008 Tredje SM-guldet bärgas hem efter 

sudden death seger i Cloetta Center mot 

Linköping.

2010 HV71 fjärde SM-guld efter en av Elit-

seriens bästa finalserier mot Djurgården.

2016 SM-guld HV71 U16.  

2017  Efter en rafflande sjunde match i 

Kinnarps Arena bärgar HV71 sitt femte SM-

guld. SM-silver Dam

2018 SM-guld HV71 J20

HV71 har i dagsläget ca 500 ungdomsspelare som tränas av ca 100 ungdomsledare. Utöver 14 

lag i seriespelbedriver vi även sommarhockeyskola, höstlovscamp och ett antal cuper i egen 

regi. Föreningen omsätter idag ca 170 msek och har en stabil ekonomi.

Detta är HV71
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Värdegrund
Passion - Tillit - Framgång - Laganda

Glädje och gemenskap – Respekt – Rent Spel – Engagemang – Allas rätt att vara med

Ungdomsverksamhetens vision att ”HV71 
skall skapa Sveriges bästa hockeymiljö 
för barn och ungdomar” inkluderar även 

vår värdegrund. Vår primära uppgift är 

att utbilda framtida spelare till vårt repre-

sentationslag men vi har även ett uppdrag 

att skapa ett livslångt intresse för hockey, 

idrott och HV71 samt att tillsammans 

skapa en miljö där barn och ungdomar ut-

bildas i sunda värderingar som bygger på 

RF:s ”Idrotten Vill” och barnkonventionen.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkraft-

er för att idrotta och en förutsättning för 

god prestation och ett långt engagemang. 

För att nå detta ska varje individ känna 

tillhörighet vilket innebär att man är be-

tydelsefull för verksamheten. Att alla 

bidrar utifrån sin kompetens. Alla i verk-

samheten skall känna sig uppskattade och 

bekräftade. Skapa en bra lagkänsla i grup-

pen genom att se och höra alla, upptäcka 

signaler tidigt om någon inte mår bra. 

Genom att bidra till glädje & gemenskap 

visar vi ett stort HV-hjärta!

Respekt

I HV71 ungdom görs ingen skillnad vad en 

person har för kön, religion, sexuell läggn-

ing, socialt ursprung & nationalitet. Alla 

bemöts med värdighet och respekt. Vi som 

förening arbetar aktivt med att skapa en 

miljö som är fri från kränkningar, diskrimi-

nering och mobbing. Vi använder ett vårdat 

språk vilket innebär att vi tar bort svor-

domar, könsord, rasistiska uttalande, hån 

eller hot mot medspelare, motståndare och 

funktionärer.

Genom att bemöta människor med respekt 

visar vi upp ett stort HV-hjärta!

Rent Spel

Rent spel gäller både på och utanför hock-

eyplanen.  På banan så uppträder vi respek-

tfullt mot varandra. Vi förespråkar fysiskt 

spel inom spelets regler. Utanför planen 

tar vi avstånd från alkohol, narkotika, 

Passion, Tillit, Framgång och Laganda är de fyra kärnvärden som HV71 ska agera utifrån. 

Dessa kärnvärden är den värdegrunden som HV71 ungdom utgår ifrån när det tagit fram sina 

värdeord som är anpassade för ungdomsverksamheten.  
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doping och tobak. Vi följer svenska ishockey- 

förbundets ”Fair Play”. 

Genom att följa rent spels riktlinjer visar vi 

ett stort HV-hjärta!

Engagemang

Det är något som genomsyrar hela förenin-

gens verksamhet. Med engagemang menar 

vi att ta ansvar för att agera utefter den blå 

vägen, att vi diskuterar i en positiv anda 

samt hjälper och stöttar varandra. Vi ska 

med vårt engagemang bidra till att vi ut-

vecklas på individ-, lag-, och föreningsnivå. 

Genom vårt engagemang visar vi ett stort 

HV-hjärta!

Allas rätt att vara med

HV71 bedriver både en spets- och bred-

dverksamhet där alla får möjligheten att 

vara med och utvecklas. Alla barn och un-

gdomar som önskar vara en del av HV71 

ungdom ska erbjudas möjlighet till det. Det 

kan vara som spelare, ledare, domare eller 

funktionär med mera. Upp till U16 erbjuder 

vi alla barn och ungdomar möjligheten att 

träna & spela ishockey.

Genom att inkludera andra visar vi ett stort 

HV-hjärta! 

Att vara en HV-spelare 

Det som ska utmärka en duktig hockey-

spelare i HV71 är inte bara de individuella 

kunskaperna på hockeyrinken utan även 

vilken typ av karaktär du är som människa. 

En bra karaktär enligt HV71 är någon som 

behandlar alla med respekt, sprider positiv 

energi, ger beröm, stöttar och hjälper, sät-

ter lagets bästa före sin egen prestation. 
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Föreningen

Följande förväntningar skall ni ha på HV71 
Ungdom:

• Att vi erbjuder barn och ungdomsspelare 

en stimulerande och kreativ miljö där de får 

möjlighet att utvecklas utefter sina egna 

förutsättningar för att nå sin fulla poten-

tial. Vi skall utveckla varje spelare utifrån 

ett helhetsperspektiv samt ett livslångt 

lärande där vi tror att man oavsett ålder el-

ler tidigare erfarenheter kan lära sig mer 

och utvecklas både som ishockeyspelare 

och människa.

• Att vi stödjer och följer upp vår värde-

grund.

• Att vi avsätter resurser både ekonomiskt 

och personellt för att bidra till utveckling 

till både verksamheten och individen.

• Regelbundna träningar där vi följer upp-

satt träningsplan för respektive ålders-

grupp.

• Vi kommer att delta i cuper enligt uppsatt 

plan. Dels för att möta annat motstånd och 

dels för att stärka gruppdynamiken.

• Subventionerat pris vid köp av biljetter till 

A-lagets hemmamatcher.

”Vi skall skapa Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar!”

Till säsongen 2012/2013 stod bygget klart med två nya ispister i Kinnarps Arena. Detta innebär 

fantastiska möjligheter för oss som förening. Med fyra ispister under samma tak samt Vap-

envallen, modern skotthall och egen idrottshall så kan vi fortsätta färden mot Sveriges bästa 

hockeymiljö för ungdomar. Detta tillsammans med välutbildade och drivna ledare så har vi en 

mycket bra grund att stå på.



8

DEN BLÅ VÄGEN 18/19

Medlemsavgift 200 kr 

Familjemedlem 450 kr* 

Entré – Matchavgift 500 kr (valfritt)

Träningsavgift 
J20............................................................3.700 kr  

J18............................................................3.500 kr  

U16 ...........................................................3.300 kr  

U15 ...........................................................3.300 kr  

U14 ...........................................................3.300 kr  

U13 ...........................................................3.300 kr 

U12 ...........................................................3.200 kr 

U11 ...........................................................3.200 kr  

U10 ...........................................................3.200 kr  

U9 .............................................................3.200 kr  

HV71 Dam U ..........................................1.200 kr 

Hockeyskola 

Gratis (medlemsavgift ska betalas)  

Läs mer på www.hv71.se/hockeyskolan

J20, J18, U16, U15, U14 och U13:  
Avgifterna skall vara betalda senast 

31/5 – 2018 & 31/8 – 2018.

HV71 Dam U, U12, U11, U10 och U9: 
Avgifterna skall vara betalda senast 

30/9 – 2018.

Hockeyskolan: 
Medlemsavgiften skall vara betald senast 

10/10 – 2018.

Vid syskonrabatt gäller följande: 
2:a barnet: medlemsavgift 200 kr, 

entréavgift 500 kr, träningsavgift 50%

3:e barnet: medlemsavgift 200 kr, 

entréavgift 500 kr, träningsavgift fritt

(Om ni fakturerats fel, påpeka det för HV71 

Ungdom och korrigera summan till den 

korrekta.)

Observera att endast nya entrékort gäller 
i Kinnarps Arena.

*Priset för ”familjemedlem” gäller för 

en hel familj som är bosatta på samma 

adress och gäller varje säsong.

Avgift vid CUPSPEL 
(Gäller ej egna cuper)

300 kr/spelare och dag för ALLA LAG.

All betalning skall göras innan avresan till 

respektive ledare.

Medlemsavgift + Träningsavgift skall betalas för alla spelare. 
Eventuell entreavgift lägger man till.

Betalas till HV71 Ungdom 
(Ni kommer att få en inbetalning med OCR-nummer, via Epost. Om ni vill ha den via post ber 

vi er vänligen att meddela oss detta.)

Spelaravgifter HV71 2018/2019
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Ledare och ledarskap

HV71 har som ansvar att ge ungdoms-

tränarna rätt verktyg och kompetens för 

att vi tillsammans skall skapa ”Sveriges 

bästa hockeymiljö för ungdomar”. Vi har 

nu en internutbildning för samtliga ung-

domstränare. ”HV71 Coach Academy” är ett 

program där några av Sveriges bästa, inom 

respektive område, utbildar och entusias-

merar våra ledare. Detta är ett digert och 

professionellt program som sker utöver 

Svenska Ishockeyförbundets utbildningar 

för våra ledare. 

Vi fortsätter resan mot vår vision med att 

utbilda våra ledare så att de i sin tur skall 

kunna ge våra barn och ungdomar känslan 

av att de verkar i Sveriges bästa hockey-

miljö.

Följande förväntningar har HV71 på sina 
ledare:

• De skall vara förebilder som ledare och 

människor för våra ungdomar, både på och 

utanför isen.

• De skall vara utbildade enligt Svenska 

Ishockeyförbundets stege.

• De skall aktivt medverka på HV71 Coach 

Academy.

Följande saker skall ledarna även beakta:

• Väl förberedda och dokumenterade trän-

ingar, där det är viktigt att alla ledare på 

isen vet vad syftet är med varje övning och 

agerar som instruktörer.

• Skapa en bra föräldrakontakt.

• Skapa bra relationer med domare och 

motståndare.

• Se och höra alla, upptäcka signaler.

• Vara lojal mot föreningen.

• Motarbeta all form av mobbing, diskrimi-

nering, kränkning och rasism.

• Våra ledare är ansvariga för barnen och 

ungdomarna i samband med match och 

träning.

”Vi skall utbilda barnen att ta ansvar för sin egen utveckling och att leda andra lagkamrater”

Målsättningen för våra ungdomstränare i HV71 är att utveckla och stimulera spelarna ishock-

eymässigt samt att få dem att fungera i grupp. Det är viktigt att ungdomarna lär sig att ta 

ansvar både för sin egen insats och för att hjälpa och stödja sina lagkamrater. Att få leva och 

delta i en grupp eller i ett lag är en väldigt bra social utbildning för framtiden.
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Spelare

Du har också skyldigheter där du skall 
följa HV71:s riktlinjer:

• Agerar respektfullt mot andra männi-

skor och tar helt avstånd från mobbing, 

diskriminering, kränkning och rasism.

• Disciplin gällande att alltid passa tider, 

lyssna på tränarna och agera på signal.

• Använder ett vårdat språk.

• Skapar goda vanor gällande träning, vila, 

kost och skola.

• Regler och krav gäller alla.

• Är väl förberedd inför alla träningar och 

alla matcher.

• Visar ett stort HV-hjärta.

• Sköter om din och föreningens ut- 

rustning.

• Respekterar dina ledare, motståndare 

och domare.

• Medverkar aktivt för att skapa en bra 

lagkänsla i gruppen.

• Endast lagkaptenen och tränarna sköter 

dialogen med domarna, helst i en period-

paus eller efter matchen.

• Tar ansvar för att både påverka ditt 

idrottande och ditt skolarbete.

Vi i HV71 vill att samtliga våra lag och 

individer skall visa stort HV-hjärta där 

alla spelare skall känna sig stolta att 

representera HV71.

Som spelare i HV71 har du både rättigheter och skyldigheter. Du ska givetvis få de bästa av 

möjligheter att fostras till en bra hockeyspelare och en bra kompis via kompetenta och väl-

utbildade ledare som kommer vägleda dig. Vi vill att du skall lära dig att ta ansvar för din egen 

utveckling och leda andra lagkamrater, detta kommer du att ha stor nytta av i resten av livet.
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Alla ungdomslag i föreningen har en 

utvecklingsplan, i planen ingår träning, 

matcher samt deltagande i cuper. För att 

kunna hålla ner avgifterna innebär det att 

du som förälder måste arbeta ideellt och 

bidra till HV71:s ungdomsverksamhet.

Det ideella arbetet är obligatoriskt och 

ingen kan köpa sig fri.

Genom att betala in årsavgifterna såsom 

medlemsavgift och träningsavgift förbind-

er ni er som familj att följa HV71:s riktlinjer 

och bestämmelser. 

Om man inte följer föreningens bestäm-

melser med årsavgifter, ideellt arbete 

m.m. har HV71 som förening rätten att 

stänga av den aktiva från träning, matcher 

och cupspel.

Kom ihåg att ni som föräldrar alltid repre-

senterar HV71 när era barn spelar hockey. 

Detta innebär att föräldrar är insatta i och 

lever efter vår värdegrund. 

Föräldrars engagemang är en förutsättning för att ungdomsverksamheten ska fungera!

Hockeyförälder
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Föräldragruppen

För att skapa tillhörighet, sprida arbe-

tet, engagemanget och ansvaret bland 

föräldrar finns Föräldragruppen. Det är en 

arbetsgrupp med en alt två föräldrar per 

åldersgrupp från U9 till U16.

Respektive föräldragruppsrepresentant

• Ansvarar för att information når ut till  

 alla föräldrar i laget. 

• Fungerar som länk mellan ledare, föräl 

 drar och ungdomsansvarig. 

• Schemalägger lagets arbetsuppgifter.

Vi har följande arbetsuppgifter för för-

äldrar/ungdomar

Arbete i samband med A-lagets hemma-
matcher 

• Parkering 

• Lotteri (Halva Potten) 

• Ungdomsläktaren

Arbete i samband med U/J-lagsmatcher

• Kiosk i Kinnarps Arena (även dam) 

• Sekretariat 

• Live Arena 

• Alla förekommande arbetsuppgifter vid  

 ungdomscuper. 

• Hjälpa till vid övriga evenemang i och  

 runt Kinnarps Arena.

Vi förväntar oss att ni föräldrar:

Du som förälder är viktig för ditt barn och 

HV71. Vi vill att du utvecklas tillsammans 

med ditt barn, umgås och skapar nätverk 

med föräldrar och ledare inom HV71.

• Förhåller sig till vår värdegrund 

• Har en stöttande och positiv attityd mot  

 spelare och ledare. 

• Aldrig skriker på domare eller mot  

 ståndare under match. 

• Respekterar att det är ledarna som   

 håller i träning och match. Om ni vill   

 ventilera något annat som ej har an- 

 knytning till träning och match kan ni  

 kontakta representanten i föräldra- 

 gruppen, så för han/hon detta vidare. 

• Ansvarar för att spelaren sköter helheten  

 med idrott, skola, vila och kost. 

• Söker upp information via vår hemsida. 

• Medverkar i åtagande som är kopplade  

 till respektive årskull.
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Vi lånar ut följande:

• Backar 

• Byxor 

• Matchdamasker 

• Målvaktsutrustning 

• Träningströjor

Backar 

Spelare i U11, U12, U13, U14; U15 & U16 lå-

nar backar. För att få låna en back ska mate-

rialförvaltare i laget bocka av spelaren från 

en lista. Samma lista ska spelaren bockas 

av från i slutet av säsongen när han/hon 

lämnar tillbaka sin back. Om spelaren inte 

gör det så blir han/hon ersättningsskyldig 

till en summa av 300kr. Detta informeras 

spelaren om vid utlåningen och även föräl-

drar informeras om det på föräldramötet i 

början av säsongen.

Byxor

Spelare i U13, U14; U15 & U16 lånar byxor. 

För att få låna en byxa ska materialförval-

tare i laget bocka av spelaren från en lista. 

Samma lista ska spelaren bockas av från 

i slutet av säsongen när han/hon lämnar 

tillbaka sin byxa. Om spelaren inte gör det 

så blir han/hon ersättningsskyldig till en 

summa av 500 kr. Detta informeras spelar-

en om vid utlåningen och även föräldrar in-

formeras om det på föräldramötet i början 

av säsongen.

Matchdamasker

Materialförvaltern i U11, U12, U13, U14; 

U15 & U16 kvitterar ut x antal damasker 

hos Bosse Ahl. Materialförvaltaren är se-

dan ansvarig för att samma antal lämnas 

tillbaka. Skulle några damasker bli trasiga 

under säsong ansvarar samma materi-

alförvaltare att dessa damasker lämnas 

in till Bosse Ahl för lagning. Skulle några 

damasker försvinna är det materialförval-

tarens ansvar att försöka ta reda på vart 

de tagit vägen. 

Målvaktsutrustning

Materialförvaltern i U9, U10, U11, U12, 

U13, U14; U15 & U16 kvitterar ut målvakts-

utrustningar hos Bosse Ahl. Materialför-

valtaren är sedan ansvarig för att samma 

antal lämnas tillbaka. Skulle någon utrust-

ning bli trasig under säsong ansvarar sam-

ma materialförvaltare att den utrustningen 

lämnas in till Bosse Ahl för lagning. Skulle 

någon utrustning försvinna är det materi-

alförvaltarens ansvar att försöka ta reda på 

vart det tagit vägen. 

Träningströjor

Materialförvaltern i respektive lag kvitterar 

ut x antal träningströjor hos Bosse Ahl. Ma-

terialförvaltaren är sedan ansvarig för att 

samma antal lämnas tillbaka. Skulle några 

träningströjor bli trasiga under säsong ans-

Utlåning av material
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varar samma materialförvaltare att dessa 

träningströjor lämnas in till Bosse Ahl för 

lagning. Skulle några träningströjor förs-

vinna är det materialförvaltarens ansvar 

att försöka ta reda på vart de tagit vägen. 

Utlämning

Utlämning av material sker hos Bosse 

Ahl. Ansvarig materialförvaltare kontaktar 

Bosse Ahl och bestämmer tid. Detta sker i 

början av augusti för U11, U12, U13, U14; 

U15 & U16. U9 & U10 bestämmer tid med 

Bosse Ahl för utlämning.   

Inlämning

Så snart säsongen är över för respektive 

lag så kontaktar ansvarig materialförval-

tare Bosse Ahl för inlämning av lånat ma-

terial. Det gör smidigast i samband med 

säsongens sista träning eller match. Vik-

tigt att materialförvaltaren nu använder 

samma lista som han/hon gjorde vi utläm-

ningen. Saknas något vid detta tillfälle har 

spelare med föräldrar 10 dagar på sig att 

lämna in materialet. Därefter skickar före-

ningen en faktura med kostnad för materia-

let tidigare angivet. 

VIKTIGT!

HV71 lånar inte ut material till andra verk-

samheter under sommaren som inte är un-

der vår regi. Med det menar vi att spelare 

kan kontakta Bosse Ahl för att få tillgång till 

materialet tidigare om spelaren är anmäld 

till HV71s Sommarhockeycamp. Bosse Ahl 

antecknar på en lista vilka som plockar ut 

material i förväg och ansvarar för att ma-

terialförvaltare för respektive spelare blir 

informerad. 
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Spelare U15-U16: 8 Utrustningar

Hjälm, byxor matchdamasker hemma/bor-

ta (gäller utespelare).

Benskydd, handskar och byxor (gäller mål-

vakter).

Spelare U13-U14: 8 utrustningar

Hjälm, byxor, matchdamasker (blåa) (gäller 

utespelare).

Benskydd, handskar och byxor (gäller mål-

vakter). 

Spelare U11-U12: 12 utrustningar

Matchdamasker (blåa) för utespelare

Benskydd, handskar, kombinat och hals- 

skydd. (gäller målvakter)

Spelare U9-U10: 12 utrustningar

Benskydd, handskar, kombinat, halsskydd 

och klubba. (gäller målvakter)

Målvakter

Målvakter får självklart välja att köra med 

egen utrustning, men det som står ovan är 

vad vi som föreningen bistår med i de olika 

åldrarna till just målvakter. I de fall det 

fler än det givna antal för respektive ålder 

överstiger så är det upp till huvudtränaren 

att göra en bedömning av vilka som ska få 

möjlighet att fortsätta som målvakter. Om 

det är så att det finns utrustning tillgänglig 

pga. Att några av de målvakter som ingår 

i samma ålderskull valt att köpa eget så 

försöker HV71 tillhandhålla med den över-

blivna utrustningen.

Om spelare är missnöjda att det föreningen 

erbjuder i utrustningsväg är valet självklart 

deras att stå för egen utrusning. Vi som 

föreningen köper in utrustning i olika och 

som vi bedömer passande för de olika ål-

drarna, vi kan hur som helst inte garantera 

att storlek på utrustning passar perfekt till 

spelare, i sådana fall har spelaren återigen 

valet att tillhandahålla med egen utrust-

ning.

Utespelare

Alla spelare i HV71 spelar alltid med 

matchtröjor som föreningen står för. Från 

U11 så står HV71 för matchdamasker. När 

spelare i U13 startar issäsongen erbjuder 

föreningen spelare byxor och hjälm, dessa 

HV71 Ungdom tillhandahåller 
följande material
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byxor och hjälm används under U13-U15. 

Växer spelare ur sina byxor går det byta 

dem gamla mot en bättre passande stor-

lek, ur det begränsade urval föreningen 

har. Från och med U15 så står föreningen 

även för vita damasker som används på 

bortamatcher och möjligvis under cuper.    

Utöver detta står HV71 för sjukvårdsväska 

& träningströjor
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Här är några vanliga exempel:

• Kompisar (Väljer att göra det kompisarna  

 gör eller att de inte få vara med i samma  

 grupp som dem)

• Tröttnat (Intressen förändras under upp- 

 växten och det är fullt naturligt)

• Ökad träning (orkar eller vill inte träna så 

  mycket som föreningen gör) 

• Måste välja idrott (Hinner inte med båda  

 eller flera och väljer annan idrott)

• Besviken på tränare (Tycker att tränaren  

 gör fel på något sätt)

• Nivågruppering (får inte träna i den grupp  

 de vill)

Ett antal spelare erbjuds möjligheten att 

fortsätta resan i HV71 Juniorverksam-

het. De som erbjuds denna väg kommer 

att få delta i en ökad ”Elitsatsning”. Trän-

ingsmängden ökar och samtidigt som 

huvudfokus ligger på utbildning så ökar 

kraven på resultat på både lag- och indivi-

duell nivå.

Om ni känner att ni vill fortsätta spela 

ishockey trots att det inte blir i HV71, så 

finns det många möjligheter för er. Inte på 

något sätt är chansen borta för att spela 

ishockey på högre nivå. Det finns andra 

hockeygymnasium ni kan söka till, eller 

så väljer ni en annan förening att fortsätta 

som aktiv i. Föreningen står inför svåra 

beslut när vi tar ut spelare till vårt gymna-

sium och självklart hoppas vi att även de 

vi inte valt kommer fortsätta att utvecklas 

och kanske i framtiden väljer att komma 

tillbaka för att återigen representera HV71. 

För vissa så slutar resan som spelare i 

ungdomsåren, men det finns möjlighet 

att fortsätta som tränare eller förenings-

domare. Prata med din tränare om vilka 

möjligheter ni har. HV71 vill gärna att ni 

fortsätter i föreningen i en annan roll.

Mervärden – förutom chansen 
till en hockeykarriär
Vi är fullt medvetna om att resan i HV71 tar slut för alla någon gång. Även stjärnor i A-laget 

måste någon gång sluta. Alla ungdomar har drömmar och siktet inställt på A-laget. Redan 

i hockeyskolan försvinner spelare och sedan fortsätter det ju äldre de blir. Vid U16 så får 

spelare reda på om de får fortsätta i föreningen som spelare eller ej, sedan fortsätter det så 

genom Juniorverksamheten upp till A-laget. Anledningen till varför spelare väljer att lämna 

föreningen är olika.
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Vi som förening arbetar aktivt för att ska-

pa mervärden i vår verksamhet. Av alla 

spelare som någon gång är delaktiga i före-

ningen så är det väldigt få som sedan gör 

karriär som ishockeyspelare. Därför är det 

självklart viktigt att barn och ungdomar får 

ut något mer än bara ishockeykunskaper. 

Som spelare får man med sig erfarenheter 

i att arbete som ett team. De utvecklas i att 

hantera framgång och motgång. För oss är 

det också viktigt att spelare lär sig att hålla 

tider och ta ansvar för sin egen utveckling. 

Alla dessa saker och mer därtill är vi öv-

ertygade om att det är egenskaper som 

dessa individer kommer att ha stor nytta av 

resten av deras liv.    
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Den blå vägen
”Den blå vägen” är en genomarbetad plan som beskriver 
verksamheten för de olika åldrarna från Hockeyskolan till U16. 

Under de senaste tio åren har HV71 Ung-

dom kontinuerligt reviderat sin struktur 

och försökt hitta vägar framåt. Med bakgr-

und av detta har HV71 Ungdom till säson-

gen 2017-2018 gjort en större förändring 

kring sin struktur. HV71 är en elitförening 

och det är något som påverkar sättet HV71 

ungdom är utformat och verkar. Utöver 

det primära målet att fostra egna spelare 

till vårt representationslag så har HV71 

som förening och ungdomsverksamheten 

även andra uppdrag och det är något som 

speglar sättet hur HV71 Ungdom arbetar.  

De senaste åren har HV71 Ungdom bedrivit 

en spets- och breddverksamhet parallellt, 

strukturellt och organisatoriskt ställer det 

höga krav där flera olika variabler är av 

vikt för en fungerande verksamhet. Med 

förändringen är vår strävan att förenkla 

verksamheten och att få fler spelare som 

stannar i verksamheten längre upp i ål-

drarna. Från hockeyskolan till och med 

U15 kommer det bedrivas en elitverksam-

het i en breddstruktur. De senaste åren har 

vi haft en brytpunkt från och med U13 där 

träningsgrupper och matchgrupper börjat 

nivåindelats, detta kommer tas bort och 

man kommer fortsätta den resan man bör-

jade från hockeyskolan till och med U15 där 

20
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Foto: Stefan Persson, Bildbyrån

man tränar och spelar matcher i nivåmäs-

sigt jämna grupper. Till utvalda cuper samt 

DM-spel kommer vi ställa upp med det bäs-

ta laget.. När ungdomarna når U16 ålder 

kommer verksamheten bedrivas under en 

elitinriktad verksamhet och struktur.

Eventuell uppflyttning till en annan ålder-

sklass skall alltid ske för spelarens bästa. 

En förutsättning för att en spelare skall flyt-

tas upp är givetvis att såväl spelare som 

föräldrar är överens om detta. Spelaren 

måste anses vara så bra att han/hon kom-

mer att tillhöra toppskiktet i åldersklassen 

över och bedömas passa in socialt i den 

nya gruppen. Beslut fattas av ungdomsan-

svarig i samråd med huvudtränarna.

HV71 förespråkar att man är aktiv i flera 

olika idrotter och inte specialiserar sig på 

enbart ishockey i för tidig ålder. Allsidig 

träning och spontanidrott i alla dess former 

är viktiga ingredienser för sin atletiska ut-

veckling. 

Från U13 till U15 vill vi att man medverkar 

på vissa försäsongspass, därmed inte sagt 

att man måste välja enbart hockey under 

sommarhalvåret. U16 är det obligatorisk 

närvaro på försäsongen. Vid eventuella 

krockar mellan idrotter under hösten, när 

issäsongen startar, tycker HV71 att serie-

matcher i annan idrott skall gå före isträn-

ing. Givetvis är det upp till individen att väl-

ja vad han/hon vill medverka på. Vi ämnar 

ha en bra dialog med andra idrottsklubbar i 

bygden där vi tillsammans skall finna lösn-

ingar för individens bästa.     

Den blå vägen

21
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De tre första åren som ishockeyspelare 

präglas av utbildning i ishockeyns basfär-

digheter som skridskoåkning, klubbteknik 

och passningsteknik. 

Under denna period får spelarna prova på 

smålagsspel i olika former. Allt spel sker 

här på halvplan/zon-spel. Spelarna kom-

mer också att möta andra föreningar i form 

av poolspel. 

Verksamheten under denna period ska 

präglas av spel, lek, glädje och disciplin.

Även föräldrarna i U9 och U10 kommer att 

bli mer delaktiga i föreningen under den 

här perioden. I HV71 Ungdom har föräl-

drarna i respektive åldersgrupp olika ans-

varsområden.

Mål för Hockeyskolan - U10

• Att alla som vill börja spela ishockey ska  

 ges möjlighet för detta.

• Att betona vikten av glädje och gemen- 

 skap.

• Att vara en god kamrat – lagspelare.

• Att lära sig samarbeta i grupp.

• Att lära sig spelet ishockey med enkla  

 regler och spel på tvären, smålag.

• Att fortsätta utveckla de tekniska färdig- 

 heterna så som skridskoåkning,   

 klubbteknik och passningar.

• Att lära sig passa tider, lyssna på ledarna  

 och agera på signal.

• Att lära sig självklarheter inom hygien.

Hockeyskolan, U9 och U10
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Tre träningsgrupper

Issäsongen

• Inskrivning och uppstart sker under  

 september månad.

• Möjlighet till ”Prova På” finns under   

 hösten.

• 1 ispass/vecka. Äldsta gruppen 80 min,  

 de två yngre 50 min

Matcher (endast för den äldsta gruppen)

• Björnligan = gruppen delas in i lag som  

 spelar poolspel vid 5 st tillfällen under 

 säsongen. 

Cupspel (endast för den äldsta gruppen)

• Under mars månad arrangerar Hockey 

 skolan en cup i Kinnarps Arena där man  

 bjuder in närliggande föreningar.

Föräldrainformation

• Vid inskrivningen delas information om  

 säsongen ut.

• Under mars månad deltar föräldrarna, för  

 den äldsta gruppen, på ett informations- 

 möte där de får information om näst- 

 kommande säsong.

Hockeyskolan
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Träningsverksamhet 

• Spelarna delas in i två träningsgrupper.  

 Indelningen sker geografiskt för maxi- 

 mala samåkningsmöjligheter.

Issäsongen

• Startar upp i september där tillgången till  

 istid styr antal isträningar.

• Vecka 44 börjar verksamheten på Vapen 

 vallen i Huskvarna.

• 2 ispass/vecka i delad grupp samt ett is 

 pass varannan vecka i hel grupp (möj- 

 lighet till poolspel).

Matcher

• Internspel i HV-ligan där spelet sker på  

 halvplan/tvären.

• Eventuella utbyten med andra föreningar  

 kan förekomma där allt spel skall ske på  

 halvplan/tvären s.k. smålagsspel.

• Alla spelar lika mycket, förutsatt att man  

 tränar regelbundet.

Cupspel

• 1-dagars cup i Lidköping för samtliga  

 spelare i mars månad.

Föräldrainformation

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Avslutning

• Sista veckan i mars tillsammans med alla 

i HV71 Ungdom.

 

U9
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Träningsverksamhet 

• Indelningen sker geografiskt för maxi- 

 mala samåkningsmöjligheter.

Issäsongen

• Startar upp i september där tillgången till  

 istid styr antal isträningar.

• Vecka 44 börjar man verksamheten på  

 Vapenvallen i Huskvarna.

• 3 ispass/vecka i delad grupp samt ett is- 

 pass varannan vecka i hel grupp (möjlighet  

 till poolspel).

Matcher

• Internspel i HV-ligan där spelet sker på  

 halvplan/tvären.

• Eventuella utbyten med andra föreningar  

 kan förekomma där allt spel skall ske på  

 halvplan/tvären s.k. smålagsspel.

• 1 februari börjar man träna spel på hel- 

 plan.

• Alla spelar lika mycket, förutsatt att man  

 tränar regelbundet.

Cupspel

• Höglandscupen. Ett samarbete med när 

 liggande föreningar. Varje förening an- 

 svarar för ett poolspel under säsongen  

 där spelet sker på tvären.

• 1-dagars cup på våren.

Föräldrainformation

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Avslutning

• Sista veckan i mars tillsammans med alla  

 i HV71 Ungdom.

U10
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Utbildningen fortsätter i ishockeyns bas-

färdigheter men här ökar inslagen av 

spelförståelse, positionsspel på isen och 

en stegring av själva tävlingsmomentet. 

Här tränar och spelar man på helplan men 

större delen av spelet under träning sker 

på halvplan i form av smålagsspel.

Utveckling av den enskilde individen är det 

viktigaste, lagets resultat kommer i andra 

hand. 

Cupspelandet i dessa åldrar gör att vi kom-

mer ut och möter andra lag än vad vi bru-

kar. Vi kommer till miljöer som vi inte är 

vana vid och spelarna får lära sig att sova 

och umgås i en annan miljö än hemma. 

Detta bidrar till spelarnas sociala utveck-

ling och man kommer närmare varandra 

som grupp.

Mål för U11-U12

• Att fortsätta utveckla de tekniska färdig- 

 heterna såsom skridskoteknik, klubb- 

 teknik, passningsteknik, närkampspel och  

 skotteknik.

• Att utveckla spelförståelsen och utbilda  

 individerna gällande anfallsspel och för- 

 svarsspel.

• Att få ungdomarna att ta ansvar och   

 påverka sitt idrottande genom att leda sig  

 själv och andra vid träning och match.

• Att samarbeta i grupp.

• Att vara en god kamrat – lagspelare.

• Ta hänsyn till spelare/ledare/funktionär 

 er.

• Krav på att passa tider till träning och  

 match.

• Alltid meddela om man har förhinder att  

 medverka på träning och match.

• Kunskaper om grundläggande närings- 

 lära.

U11 – U12
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Träningsverksamhet 

• En träningsgrupp. 

• Ansvarig tränare gör fördelningen av 

 lagen i samverkan med övriga ledare i  

 U11.

Issäsongen

• Startar upp i månadskiftet augusti/ 

 september där tillgång till istid styr 

 antalet isträningar.

• V36 börjar verksamheten enligt uppgjort  

 träningsschema.

• 3 ispass/vecka.

• En frivillig Tematräning/vecka, där vi  

 enbart tränar sk. ”Hockey Skills”.

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

Seriespel

• Två nivåmässigt jämna lag i C-pojkar  

 Småland.

Poolspel

• Vi spelar 4 poolspel med Linköping HC  

 varav två är hos dem och två hos oss. 

I dessa poolspel spelar vi med 3 jämna 

lag. Vid poolspel disponeras laget i syfte 

att alla ska spela så mycket som möjligt. 

Målsättningen är att alla som tränar regel-

bundet ska delta på alla poolspel under 

säsongen.

Matchning

• Alla som tränar regelbundet ska spela  

 matcher.

• Vid cupspel och seriespel disponeras  

 laget i syfte att alla ska spela så mycket  

 som möjligt.

Cupspel

• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Målsättningen är att  

 alla som tränar regelbundet ska få delta  

 på minst två cuper under säsongen.

Föräldrainformation

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Avslutning

• Sista veckan i mars tillsammans med  

 alla i HV71 Ungdom.

U11
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Träningsverksamhet

• Gruppen delas in i två nivåmässigt jämna  

 grupper. 

• Ansvarig tränare gör fördelningen av 

 lagen i samverkan med övriga ledare i  

 U12.

Issäsongen

• Startar upp i månadsskiftet augusti/  

 september där tillgång till istid styr 

 antalet isträningar.

• V36 börjar verksamheten enligt uppgjort  

 träningsschema.

• 3 ispass/vecka i delad grupp.

• En frivillig Tematräning/vecka, där vi  

 enbart tränar sk. ”Hockey Skills”.

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

• En off-ice träning/vecka där fokus ligger  

 på motorisk träning.

Seriespel

• Tre nivåmässigt jämna lag i C-pojkar   

 Småland.

Poolspel

• Vi spelar 4 poolspel med Linköping HC 

varav två är hos dem och två hos oss. 

I dessa poolspel spelar vi med 3 jämna 

lag. Vid poolspel disponeras laget i syfte 

att alla ska spela så mycket som möjligt. 

Målsättningen är att alla som tränar regel-

bundet ska delta på alla poolspel under 

säsongen.

Matchning

• Alla som tränar regelbundet ska spela  

 matcher.

• Vid cupspel och seriespel disponeras  

 laget i syfte att alla ska spela så mycket  

 som möjligt.

Cupspel

• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Målsättningen är att  

 alla som tränar regelbundet ska få delta  

 på minst två cuper under säsongen.

Föräldrainformation

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till 

 möte.

Avslutning

• Sista veckan i mars tillsammans med  

 alla i HV71 Ungdom.

U12
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De senaste åren har HV71 ungdom bedrivit 

en spets- och breddverksamhet parallellt, 

strukturellt och organisatoriskt ställer det 

höga krav där flera olika variabler är av 

vikt för en fungerande verksamhet. Med 

förändringen är vår strävan att förenkla 

verksamheten och att få fler spelare som 

stannar i verksamheten längre upp i ål-

drarna. Från hockeyskolan till och med U15 

kommer det bedrivas en elitverksamhet i 

en breddstruktur. De senaste åren har vi 

haft en brytpunkt från och med U13 där 

träningsgrupper och matchgrupper börjat 

nivåindelats, detta kommer tas bort och 

man kommer fortsätta den resan man bör-

jade från hockeyskolan där man tränar och 

spelar matcher i nivåmässigt jämna grup-

per. 

Om en tidigare brytpunkt, eller förändring, 

i HV71 Ungdom kommit i U13 så kommer 

den i den nya strukturen skjutas fram till 

U16. När ungdomarna når U16-ålder kom-

mer verksamheten bedrivas under en elit-

inriktad verksamhet och struktur. Detta 

innebär att en trupp kommer tas ut och 

spelare kan eventuellt få lämna förenin-

gen. Som strukturen är uppbyggd i hock-

eysverige och i idrottsverige i övrigt är det 

viktigt för HV71 att förbereda spelarna och 

ge de så goda möjligheter som möjligt för 

de som eventuellt aspirerar för ishockey-

gymnasier. Kraven som ställs i vår jun-

iorverksamhet är mycket höga och för att 

förbereda på bästa sätt är U16 året av vikt. 

Ett av målen med den nya strukturen är att 

fler ungdomar ska stanna i verksamheten 

under en längre tid. Finns det underlag och 

numerär i antal spelare så är ambitionen 

att ha ett breddlag på U16 nivå.  

I seriespelet är utbildning av den enskil-

de individen det primära, resultaten går i 

andra hand.  Målet är att så många som 

möjligt ska spela så mycket som möjligt. 

Antalet matcher varierar från individ till 

individ. Till utvalda cuper samt DM-spel 

kommer vi ställa upp med det bästa laget. 

Eventuell uppflyttning till en annan ålder-

sklass skall alltid ske för spelarens bästa. 

HV71 förespråkar att man är aktiv i flera 

olika idrotter och inte specialiserar sig på 

enbart ishockey i för tidig ålder. Allsidig 

träning och spontanidrott i alla dess for-

mer är viktiga ingredienser för sin atletis-

ka utveckling. Från U13 till U15 vill vi att 

man medverkar på vissa försäsongspass, 

därmed inte sagt att man måste välja en-

bart hockey under sommarhalvåret. U16 är 

det obligatorisk närvaro på försäsongen. 

Vid eventuella krockar mellan idrotter un-

der hösten, när issäsongen startar, tycker 

HV71 att seriematcher i annan idrott skall 

gå före isträning. Givetvis är det upp till in-

U13–U16
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dividen att välja vad han/hon vill medverka 

på. Vi ämnar ha en bra dialog med andra 

idrottsklubbar i bygden där vi tillsammans 

skall finna lösningar för individens bästa.

Ungdomarna har även möjlighet att träna 

dagtid i samarbete med skolans Hockey-

profil på högstadiet. Att fortsätta jobba med 

de tekniska färdigheterna är fortfarande 

viktigt men här sker en ökad utbildning i 

anfalls- och försvarsspel. Att lära sig ”spe-

let” ishockey blir nu allt mer viktigt. 

(Team 04 kommer fortsätta den resan de 

började i U13 med nivåindelning fram till 

och med U15. Den nya strukturen kommer 

dock gälla för U16 året.)

Mål för U13-U15 

Målsättningen för HV71 i dessa åldrar är:

• Att förbereda sig för en elitsatsning i U16.

• Att fortsätta utveckla de tekniska  

 färdigheterna.

• Att utveckla spelförståelsen och utbilda i  

 olika spelmoment.

• Att få ungdomarna att ta ansvar och   

 påverka sitt idrottande genom att leda sig 

 själv och andra vid träning och match.

• Att samarbeta i grupp.

• Att uppmuntra till goda resultat i skolan.

• Ta hänsyn till spelare/ledare/  

 funktionärer.

• Kunskap gällande näringslära.

• Att vara en bra kompis.
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Träningsverksamhet 
Ålderskullen delas in i två nivåmässigt 

jämna grupper. Träningarna är fördelade 

på fem istillfällen (i mån av istider) där alla 

spelare får totalt tre ispass. Ett ispass där 

hela laget tränar gemensamt och rester-

ande två ispass i två nivåmässigt jämna 

delade grupper. Eventuella uppflyttningar 

till äldre ålderskullar kan ske.   

Försäsongsträning 

• Startar upp första veckan i maj.

• 3 ggr/vecka.

• 1 ggr/vecka obligatorisk närvaro.

• Träningsuppehåll V26, V27, V28 och V29  

 och V30. Övriga önskemål i samråd med  

 ansvarig tränare.

Issäsongen 

• Startar upp i augusti där tränings- 

 grupperna fördelas.

• 3 isträningar/vecka.

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

• 2 fyspass/vecka. Ett med HV71 Ungdoms  

 fystränare och det andra med ordinarie  

 ledarstab. 

Seriespel 
• 3 lag i B-pojkar Småland.

Matchning

• Ansvarig tränare ansvarar för fördelning  

 av spelare till respektive lag.

• För att vara aktuell för spel, ska spelaren  

 deltagit vid minst två isträningar och en  

 fysträning, samma vecka.

• Vid cupspel och seriespel disponeras  

 laget i syfte att alla ska spela så mycket  

 som möjligt. 

• Utvalda cuper och DM nivåindelas och  

 man ställer upp med det bästa laget.

• Eventuella uppflyttningar till äldre 

 ålderskullar kan ske.    

Cupspel 
• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Ansvarig tränare   

 ansvarar för fördelning av spelare till  

 respektive cup. Målsättningen är att alla  

 som tränar regelbundet ska åka på minst  

 två cuper under säsongen.

DM-spel 
• 22 spelare inkl. målvakter. 

Föräldrainformation 
• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till 

möte.

Spelarsamtal 
• Samtalen bedrivs enligt samtals- 

 modellen för HV71 Ungdom.

U13
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Träningsverksamhet 
Ålderskullen delas in i två nivåmässigt 

jämna grupper. Träningarna är fördelade 

på fem istillfällen (i mån av istider) där alla 

spelare får totalt tre ispass. Ett ispass där 

hela laget tränar gemensamt och rester-

ande två ispass i två nivåmässigt jämna 

delade grupper. Eventuella uppflyttningar 

till äldre ålderskullar kan ske.

Försäsongsträning 

• Startar upp första veckan i maj.

• 4 ggr/vecka. 

• 2 ggr/vecka obligatorisk närvaro.

• Träningsuppehåll V26, V27, V28 och V29  

 och V30. Övriga önskemål i samråd med  

 ansvarig tränare. 

Issäsongen 

• Startar upp i augusti där tränings- 

 grupperna fördelas.

• 3 isträningar/vecka.   

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

• 2 fyspass/vecka. Ett med HV71 Ungdoms  

 fystränare och det andra med ordinarie  

 ledarstab. 

Seriespel 
• 2 lag i B-pojkar Småland.

Matchning 

• Ansvarig tränare ansvarar för fördelning  

 av spelare till respektive lag. 

• För att vara aktuell för spel, ska spelaren  

 deltagit vid minst två isträningar och en  

 fysträning, samma vecka.

• Vid cupspel och seriespel disponeras  

 laget i syfte att alla skall spela så mycket  

 som möjligt.

• Eventuella uppflyttningar till äldre 

 ålderskullar kan ske.    

Cupspel 
• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Ansvarig tränare   

 ansvarar för fördelning av spelare till  

 respektive cup. Målsättningen är att alla  

 som tränar regelbundet ska åka på minst  

 två cuper under säsongen.

• Utvalda cuper och DM nivåindelas och  

 man ställer upp med det bästa laget.

DM-spel 
• 22 spelare inklusive målvakter. 

Föräldrainformation 
• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Spelarsamtal 
• Samtalen bedrivs enligt samtals- 

 modellen för HV71 Ungdom.

U14
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Träningsverksamhet 
Tränar inom ålderskullen. Träningarna 

kommer vara av gemensam karaktär - alla 

tränar tillsammans, och i nivåmässigt 

delade grupper. Eventuella uppflyttningar 

till äldre ålderskullar kan ske.

Försäsongsträning 

• Startar upp första veckan i maj.

• 5 ggr/vecka. Rekommenderas ej vid   

 utövande av annan idrott.

• 3 ggr/vecka obligatorisk närvaro.

• Träningsuppehåll V26, V27 och V28, V29  

 och 30. Övriga önskemål i samråd med  

 ansvarig tränare.

Issäsongen 

• Startar upp i augusti där tränings- 

 grupperna fördelas.

• 3–4 isträningar/vecka där tillgång till  

 istid styr antal isträningar. 

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

• 2–3 fyspass/vecka med HV71 Ungdoms  

 fystränare.

Seriespel 
• 2 lag i A-pojkar Småland.

Matchning 

• Ansvarig tränare ansvarar för fördelning  

 av spelare till respektive lag.

• För att vara aktuell för spel, ska spelaren  

 deltagit vid minst två isträningar och en  

 fysträning, samma vecka.

• Vid cupspel och seriespel disponeras  

 laget i syfte att alla skall spela så mycket  

 som möjligt.

• Eventuella uppflyttningar till äldre 

 ålderskullar kan ske.    

Cupspel 
• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Ansvarig tränare   

 ansvarar för fördelning av spelare till  

 respektive cup. Målsättningen är att alla  

 som tränar regelbundet ska åka på minst  

 två cuper under säsongen.

• Utvalda cuper och DM nivåindelas och  

 man ställer upp med det bästa laget.

DM-spel 
• 22 spelare inklusive målvakter. 

Föräldrainformation 

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Spelarsamtal 
• Samtalen bedrivs enligt samtals- 

 modellen för HV71 Ungdom.

U15
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HV71 börjar här sin elitsatsning. Trän-

ingsmängden och kraven på träning och 

match ökar och det är obligatorisk närvaro 

vid alla organiserade tillfällen on/off-ice. 

En elittrupp tas ut under hösten där de 

bästa pojkspelarna i föreningen oavsett 

ålder ingår. Rekrytering av spelare från 

närliggande föreningar kan bli aktuellt. 

Alla spelare får chans att vara med under 

försäsong och första veckorna på is innan 

en slutgiltig trupp tas. Detta innebär att 

spelare eventuellt kan få lämna förenin-

gen. 

Under U16 året händer det mycket. Sista 

året i grundskolan gör att ungdomarna 

ska välja gymnasium. Uttagning till 

Hockeygymnasium medför både glädje 

och besvikelse. Ytterligare en stor sak för 

spelare och föräldrar är TV-pucken. Uttag-

ning till TV-pucken medför även här både 

glädje och besvikelser. Under våren tas en 

J18 trupp ut där flera av våra spelare inte 

finns med. Dessa spelare ska då hitta en 

ny klubb att spela i. Många frågor dyker 

då upp. Vad händer med mig nu? Var ska 

jag spela? Viktigt att klubben hjälper till 

med kontakt och samverkan med annan 

förening.

I och med allt som sker i denna ålder är 

det mycket viktigt med kommunikation 

mellan tränare/spelare/förälder. 

Mål för U16

• Att utveckla spelförståelsen och utbilda i 

olika spelmoment.

• Att få ungdomarna att ta ansvar och 

påverka sitt idrottande.

• Att uppmuntra till goda resultat i skolan.

• Att sträva efter att få minst en spelare 

uttagen i pojklandslaget.

• Att nå minst kvartsfinal i pojk-SM.

U16
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Försäsongsträning

• Startar upp under april månad.

• 5 ggr/vecka + 1 gång individuellt på   

 helgen, obligatorisk närvaro.

• Träningsuppehåll V26, V27, V28 och V29.  

 Övriga önskemål i samråd med ansvarig  

 tränare.

Issäsongen

• Startar upp i augusti där elittrupp tas ut.

• 3–4 isträningar/vecka. 

• En målvaktsträning/vecka med HV71s  

 målvaktsgrupp.

• 2–3 fyspass/vecka med HV71 Ungdoms  

 fystränare.

Seriespel

• U16 Elit region Syd och A-pojkar 

 Småland. DM och SM spel.

Matchning

• Ansvarig tränare ansvarar för fördelning  

 av spelare till respektive lag.

• I U16 Elit och vid cupspel äger tränaren  

 rätt att disponera laget för maximal   

 prestation.

Cupspel

• Lagen deltar i cuper som ingår i godkänd  

 säsongsplanering. Ansvarig tränare   

 ansvarar för fördelning av spelare till  

 respektive cup. 

Föräldrainformation

• Höst och vår. Huvudtränaren kallar till  

 möte.

Spelarsamtal

• Samtalen bedrivs enligt samtals- 

 modellen för HV71 Ungdom.

Hockeygymnasium information

• Sker i samverkan med Sandagymnasiet  

 under hösten.



Nu börjar resan mot att bli ”Sveriges bästa hockey-

miljö för ungdomar” där vår ambition är att på ett 

positivt och professionellt sätt ge våra ungdomar 

och ledare rätt förutsättningar och verktyg för att 

varje spelare och ledare skall bli en så bra hockey-

spelare/tränare och människa som möjligt. 
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