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1. Vår gemensamma väg framåt 
 
1.1 Vision och målsättningar 
Vision 
Björklövens vision är att bli Sveriges mest älskade ishockeyförening.  
 
För att nå dit krävs det att många olika delar samspelar. Grunden läggs underifrån, genom en 
god barn-, ungdoms- och juniorverksamhet. Därför vill vi forma en av regionens bästa 
miljöer för utbildning och utveckling av våra unga ishockeyspelare.  
 
Vi utbildar och utvecklar ishockeyspelare med fokus på skridskoåkning, teknik, spelförståelse 
och ett strukturerat grundspel. Detta gör vi genom att hålla oss till en tydlig röd tråd, med en 
gemensam spelidé och ett likartat träningssätt från U14 upp till A-lag (med olika kravbilder 
beroende på ålder).  
 
I unga åldrar strävar vi efter att rekrytera så många som möjligt som spelar så länge som 
möjligt. Vi ska vara en av regionens största och bästa miljöer att utvecklas som elitspelare i. 
 
Målsättningar, från Tre Kronors hockeyskola till U15: 

• Vi ska ha utbildade och kompententa ledare och tränare på alla nivåer i föreningen 

• Vi ska årligen utbilda samtliga i föreningen i Gröngul kompis 

• Vi ska verka för att så många som möjligt spelar hockey så länge som möjligt 

• Vår ungdomsverksamhet ska bilda basen för våra junior- och seniorlag 

• Tillsammans med Tegs SK ska vi ha 100 aktiva barn i Tre Kronors Hockeyskola, varav 
30 procent ska bestå av flickor 

• I U09/U10/U11 ska ledare skapa rutiner och goda vanor hos spelarna samt skapa 
samsyn i hur det är att vara en björklövare. Spelare ska kunna redogöra för hur du 
ska vara och bete dig när du spelar i Björklöven 

• I U12/U13 ska spelare utbildas i vad som krävs för att vara en bra lagkamrat och 
varför det i sin tur är viktigt för att bli en bättre ishockeyspelare 

• I U14/U15 ska spelare kunna redogöra för grunderna i Björklövens spelidé       
 
Målsättningar för U16, J18, J20 och damjuniorer: 

• Vi ska ha utbildade och kompententa ledare och tränare på alla nivåer i föreningen 

• Vi ska tillsammans med Tegs SK producera fler än hälften av TV-pucklagets spelare 

• Vi ska ha representation i Västerbottens upplaga av TV-pucken för flickor 

• Vi ska producera 1 till 2 pojk/flick-juniorlandslagsspelare per säsong  

• U16 ska kvalificera sig för SM-slutspel 

• J18 ska kvalificera sig till Juniorallsvenskan för J18 

• J20 ska utmana om en plats till J20-nationel 
 

 
 
 
 



 

Spelarprofil 
En björklövare utmärker sig genom stark skridskoåkning, goda taktiska kunskaper, goda 
tekniska färdigheter och en bra speluppfattning. Den fysiska statusen är något vi i Björklöven 
värderar högt och därför är fysträningen en av de viktigaste delarna i vår utbildning. Det är 
så vi i Björklöven vill fostra våra spelare för framtidens Björklöven och det är där vi lägger 
vårt huvudsakliga fokus i utbildningen.  
Vårt mantra: ”En spelare fostrad i Björklöven ser alltid ut att ha mer tid än motståndaren 
tack vare stark skridskoåkning och bra speluppfattning kombinerat med taktiskt kunnande”.  
 
 
1.2 Värdegrund 
Visionen och värdegrunden måste peka åt samma håll. I värdegrundsarbetet har vi därför 
tagit fasta på visionen om att bli Sveriges mest älskade hockeyförening. 
 
Vår värdegrund 
Vi välkomnar alla, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Sporten är i 
fokus, men i vår roll som samhällsaktör vill vi även verka för ett öppet demokratiskt 
samhälle. Våra företrädare (inte minst ledare och representationslag) ska uppträda som 
förebilder och ambassadörer för Björklöven. 
 

Våra värdeord (LÖV)  
Lojala: Vi ställer upp för varandra och brinner för föreningens målsättningar. Vi håller ihop 
och bygger en gröngul gemenskap. 
Öppna: Vi välkomnar alla, behandlar alla lika och värdesätter fair play inom alla områden. 
Vinnare: Vi tror på det vi ska uppnå, visar upp en attityd som matchar ambitionerna och 
arbetar hela tiden intensivt för att bli ännu bättre. 
 

1.3 Vår uppförandekod  
Förtroendet för varumärket Björklöven är grunden till att företag, organisationer, föräldrar, 
ungdomar och övriga intressenter vill satsa tid och pengar på att engagera sig i föreningen. 
Det är det som gör det möjligt för oss att driva en professionell idrottsverksamhet, samt 
erbjuda sportslig och personlig utveckling för alla åldrar. 
 
När vi som spelare, ledare, anställda och funktionärer representerar Björklöven i olika 
sammanhang förväntas vi uppträda på ett sätt som skapar (inte skadar) förtroendet för 
föreningen. Vår förening ska vara känd för ett gott uppförande, ärlighet samt en öppen och 
välkomnande inställning.  
 
Uppträdande för spelare och ledare 
Spelare och ledare i Björklöven är normalt extra påpassade även vid sidan av rinken. Därför 

ska vi tänka på att uppträda med gott omdöme i alla offentliga sammanhang.   

  



 

Krav på anställda 
Utöver kravet på att uppträda med gott omdöme i offentliga sammanhang visar vi ärlighet, 
öppenhet, pålitlighet och integritet i varje del av samspelet med andra medarbetare, 
tränare, ledare, föräldrar inom föreningen, samt kunder, leverantörer, affärspartners, 

organisationer och myndigheter. Välkomnandet ska kännas även i dessa delar.   

 
Konkurrerande verksamhet 
För att en ledare ska delta i konkurrerande verksamhet måste beslutet vara sanktionerat 
från sportchef eller juniorsportchef i föreningen. I annat fall kan personen/personerna 
uteslutas från föreningen.  
 
Funktionärers uppträdande 
Utöver krav på att uppträda med gott omdöme i offentliga sammanhang ska representanter 
för Björklöven vara välkomnande, pålästa, serviceinriktade, pålitliga och ödmjuka gentemot 
åskådare, kunder och andra funktionärer. 
 
Droger och dopning 
Droger och dopning får inte förekomma inom Björklövens verksamhet. Skulle misstanke om 
detta – eller någon ertappas med droger eller dopningspreparat – förekomma bland 
klubbens aktiva agerar klubben och upprättar åtgärdsplan. 
 
 
1.4 Kommunikation och ”Björklöven ska” 
Ett uppstartsmöte ska hållas inför varje säsong där alla ungdomstränare och ledare inom 
Björklöven träffas för att gå igenom ”Björklöven ska”. Sportchefen för junior- och 
ungdomsdelen inom Björklöven ansvarar för mötet.  
 
Vid minst ett föräldramöte per lag går vi igenom ”Björklöven ska”. Tränare och ledare för 
respektive lag ansvarar för detta. Mötet dokumenteras och redovisas till sportchef för 
junior- och ungdomsdelen. Föräldrarna inom respektive lag ska följa styrdokumenten och 
värdegrunden. Sammanfattningsvis så gäller att den (tränare, ledare, förälder, spelare) som 
inte accepterar/följer våra fastlagda styrdokument och värdegrund inte kan delta i 
Björklövens verksamhet. 
 
Efter avslutad säsong genomförs ett utvärderingsmöte med eventuell revidering av 
”Björklöven ska”. Sportchefen för junior- och ungdomsdelen ansvarar för mötet, som ska 
vara genomfört innan maj månads utgång. 
 
Vid behov i sportsliga frågor liksom andra verksamhetsfrågor (strategiska frågor och 
speciella situationer) kan ett sportråd sammankallas. Sportrådet består av: Sportchef, 
sportchef för junior och ungdom, ungdomskoordinator, Klubbdirektör. 
  



 

Kommunikationsvägar 
Frågor om verksamheten inom junior- och ungdomssatsningen som ska lyftas till 
Klubbdirektör och/eller styrelse ska gå genom sportchefen för junior- och ungdomsdelen.  
Följande kommunikationsvägar för verksamheten i respektive lag gäller: 
• Mobbning/kränkningar/särbehandling: Spelare/Förälder -> Tränare -> 
Ungdomskoordinator -> Junior/ungdomssportchef ->Klubbdirektör 
• Sociala frågor: Förälder -> Tränare -> Ungdomskoordinator 
• Utbildningsfrågor: Tränare -> Junior/Ungdomssportchef 
• Istider: Tränare -> Ungdomskoordinator 
• Ekonomi: Kassör -> Ekonomiansvarig 
• Övriga frågor: Tränare -> Ungdomskoordinator ->(Ungdomssportgrupp) -> 
Junior/Ungdomssportchef 
 
1.5 Organisationen per lag 
Björklövens Junior/ungdomssportchef utser tränare för respektive lag. Dessa har ett delat 
ansvar för verksamheten och att ”Björklöven ska” efterlevs av samtliga ledare i laget. 
 
Sportchefen för junior och ungdom har alltid det yttersta ansvaret för att godkänna tränare 
och ledare inom respektive lag. Tränarna ansvarar gemensamt för laguttagningar och 
träningsfemmor. Detta sker i samråd med sportchefen för junior och ungdom. Samtliga 
ledare ansvarar för att utvecklingssamtal med inriktning på individuell utvecklingsplan 
genomförs årligen med början från U14-nivån. Kontrakt upprättas årligen mellan Björklöven 
och tränarna för respektive lag. 
 
Sportchefen för junior och ungdom och/eller ungdomskoordinator ska under säsong ha 
gemensamma och regelbundna möten med tränarna för respektive lag. 
 
Varje lag utser en kassör/motsvarande för att löpande följa lagets och föreningens 
redovisning och resultat under säsongen samt vara mottagare av månatliga rapporter via e-
post. 
 
Varje lag utser materialförvaltare och andra behövliga funktionssysslor. 
 
Notera: För samtliga lag inom junior och ungdom finns en samordnande materialförvaltare i 
föreningen som ska svara för alla materialbeställningar som ägs av Björklöven, exempelvis 
matchtröjor. 
 
Varje lag tar fram en egen webbplats på Svenska Lag, som läggs ut under Björklövens 
webbplats och säkrar upp att den följer de regler och riktlinjer som gäller för denna. 
Björklöven tillhandahåller plattform för ungdom/juniorer via: 
https://www.svenskalag.se/bjorkloven 
 
  

https://www.svenskalag.se/bjorkloven


 

 

2. Så når vi dit 
 
Nedan följer riktlinjer och kravbilder för de olika åldersgrupperna.   
 
2.1 Tränings-, match- och cupspel 
Allmänt 
Allsidigt idrottande. Björklöven ska stimulera ungdomar genom allsidig träning och ser därför 
inga hinder i att ungdomar utöver ishockey även utövar andra idrotter, gärna någon 
sommaridrott. Upp till och med U13-nivå ska sommaridrotter kunna 
bedrivas med Björklövens fulla stöd. Från och med U14-nivå ska hockeyrelaterad träning 
som barmark, styrketräning, ispass och teori införas. Övriga idrotter får och kan självklart 
utövas. 
 
Björklöven har som målsättning att samtliga spelare i lag från U9 upp till U12 – sett på en 
säsong – ska spela ungefär lika många matcher. Tränarna har fullt förtroende och stöttning 
att sköta fördelningen av matcher mellan spelarna. Från U13 till U15 gäller deltagande i 
match i förhållande till den totala träningsnärvaron. 
 
Fram till och med U15 bedriver Björklöven breddverksamhet, med breddverksamhet menas 
att alla ska känna sig inkluderade. Det betyder också att den verksamhet vi bedriver på och 
utanför isen är av högsta kvalitet och syftet är att stimulera individens utveckling på och 
utanför isen. Toppningar/matchning är inte tillåtet i breddverksamheten. Ledare i Björklöven 
som inte efterlever detta varnas i första läget och vid upprepat beteende riskerar ledare 
avstängning.  
 
Från och med U16 ska ishockeyn prioriteras som nummer ett. 
 
Notera: Det är tillåtet att åka på cup oavsett ålder. Cuper finansieras via lagkassan och 
föreningen tar avstånd från så kallat pay and play format för finansiering av cuper. Före 
anmälan till cup krävs godkännande av sportchefen för junior och ungdom. 
 
Respektive lag anmäler sig till lämplig serie. Detta sker i samråd med sportchefen för junior 
och ungdom. 
 
Övrigt match- och cupspel: Se under respektive ålder.  
 
Uppflyttning av spelare 
Om en spelare bedöms ligga långt före sina jämnåriga i såväl den sportsliga som den sociala 
utvecklingen kan en uppflyttning bli aktuell. Bedömningen görs av tränarna i respektive lag i 
samråd med sportchefen för junior och ungdom och spelarens föräldrar. 
Sportchefen för junior och ungdom har det slutliga ansvaret för bedömningen. 
  



 

Träning och seriespel 
Träning och matchspel benämns nedan som aktiviteter. En aktivitet kan alltså vara match, 
isträning, fysträning eller teori. Till exempel isträning + fysträning = två aktiviteter.  
 
Första Steget 
Tre Kronors hockeyskola – för barn mellan 5 och 8 år. 
Alla barn skrivs in i sin egen åldersklass. Inga undantag beviljas. 

Inget seriespel. Cupspel är ej aktuellt.  
 
U9 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 
Fokusområde: Skridskoåkning, klubbteknik och skapa grundläggande rutiner. 
Isträningarnas upplägg: 50 procent skridskoteknik, 30 procent klubbteknik, 20 procent 
smålagsspel. 
Träningsmängd: 2-3 aktiviteter i veckan. 
Matchspel: U9 spelar 3 mot 3 på spelyta 1/6 av den totala isytan. 
Rekommenderat antal cuper: 1-2 stycken. Reslängd är inom Västerbottens län.  
 
 
U10 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 
Fokusområde: Fortsatt utveckling av skridskoåkning, klubbteknik och skapa goda vanor 
Isträningarnas upplägg: 50 procent skridskoteknik, 30 procent klubbteknik, 20 procent 
smålagsspel 
Träningsmängd: Cirka 4 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn 2-3 dagar. 
Matchspel: U10 spelar 3 mot 3  på spelyta ¼ av den totala isytan. 
Rekommenderat antal cuper: 1-2 stycken. Reslängd är inom Västerbottens län. 
 
 
U11 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 
Fokusområde: Fortsatt utveckling av skridskoåkning, klubbteknik och skapa goda vanor. 
Isträningarnas upplägg: 50 procent skridskoteknik, 30 procent klubbteknik, 20 procent 
smålagsspel 
Träningsmängd: Cirka 5 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn cirka 3 dagar. 
Matchspel: U11 spelar 3 mot 3 på spelyta ¼ av den totala isytan. 
Rekommenderat antal cuper 1-4 st. Reslängd är inom Västerbottens län samt grannlänen 
(Norrbotten och Ångermanland). 

 
U12 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 



 

Fokusområde: Skridskoåkning, klubbteknik och individuell taktik 
Isträningarnas upplägg: 50 procent teknikträning, 40 procent smålagsspel/spelförståelse, 10 
procent individuell taktik. 
Träningsmängd: Cirka 6 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn cirka 4 dagar. 
Matchspel: U12 spelar vid två stycken sammandrag: ett för jul och ett efter jul 3 mot 3 på 
spelyta 1/3 av den totala isytan. Utöver det spelas helplansspel. 
Rekommenderat antal cuper 1-4 stycken. Reslängd inom Sverige. Vid normal storlek på 
truppen (20-35 stycken) så rekommenderas uttagning till matcher se ut på följande sätt: 
2 x 20 min 15-20 st + 2 
3 x 15 min 15-20 st + 2 
3 x 20 min 18-20 st + 2 
 
U13 
Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet 

kräver självfinansiering av laget.  
Fokusområde: Skridskoåkning, klubbteknik och grunder i spelsystem 
Isträningarnas upplägg: 50 procent teknikträning, 40 procent smålagsspel/spelförståelse, 10 
procent individuell taktik. 
Träningsmängd: Cirka 7 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn 4-5 dagar. 
Matchspel: Helplan. 
Rekommenderat antal cuper 2-5 stycken. Reslängd inom Sverige. Vid normal storlek på 
truppen (20-35 stycken) så rekommenderas uttagning till matcher se ut på följande sätt. 
2 x 20 min 15-20 st + 2 
3 x 15 min 15-20 st + 2 
3 x 20 min 18-20 st + 2 
 
U14 
Deltagande i cup ligger utanför av Björklöven fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet 
kräver självfinansiering av laget. 
Fokusområde: Skridskoåkning, klubbteknik, fördjupning av Björklövens spelmodell. 
Isträningarnas upplägg: 40 procent teknikträning, 30 procent individuell taktik, 30 procent 
spelmoment. 
Träningsmängd: Cirka 8 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn 4-5 dagar. 
Matchspel: Helplan.  
Rekommenderat antal cuper 2-5 stycken. Reslängd inom Sverige. Vid normal storlek på 
truppen (20-35 st) så rekommenderas uttagning till matcher se ut på följande sätt. 
2 x 20 min 15-20 st + 2 
3 x 15 min 15-20 st + 2 
3 x 20 min 18-20 st + 2 
Deltagande i U-14 DM: I DM-matcher tar tränarna i samråd med sportchefen för junior och 
ungdom ut laget.  
Deltagande i Kustserien: Vid Kustseriesammandraget ska alla spelare spela minst en match 
(vid normal truppstorlek, cirka 25 stycken). 
 



 

U15 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 
Fokusområde: Individuell teknik och taktik. Ytterligare fördjupning i Björklövens spelmodell. 
Isträningarnas upplägg: 40 procent teknikträning, 30 procent individuell taktik, 30 procent 
spelmoment. 
Träningsmängd: 8-9 aktiviteter i veckan. En genomsnittlig vecka under säsongen upptar 
ishockeyn cirka 5 dagar. 
Matchspel: Helplan. 
Rekommenderat antal cuper: 2-6 stycken. Reslängd inom Sverige. Vid normal storlek på 
truppen (20-35 stycken) så rekommenderas uttagning till matcher se ut på följande sätt: 
2 x 20min 15-20 st + 2 
3 x 15min 15-20 st + 2 
3 x 20min 18-20 st + 2 
 
Deltagande i Kustserien: Vid  Kustseriesammandraget ska alla spelare spela minst en match 
(vid normal truppstorlek, cirka 25 stycken). 
 
 
U16 
Seriespel U16: Matchning är tillåtet. 
DM/SM-spel: Matchning är tillåtet. 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget.  
Reslängd: Inom Sverige. 
Fokusområde: Förberedelser inför elitverksamhet gällande is + fys samt fortsatt utveckling 
av individuell teknik, spelförståelse och fördjupning i Björklövens spelmodell. 
Isträningarnas upplägg: 40 procent spelmoment, 30 procent teknikträning, 30 procent 
individuell taktik. 
Matchspel: Helplan. 
 
Enligt överenskommelse med sammarbetsklubbar görs ett urval av bästa spelare.  
Även spelare från andra klubbar kan erbjudas möjlighet att tävla om en plats. Spelare som 
inte tar plats i Björklövens U16 kommer att erbjudas en plats i ett annat lag för att fortsätta 
utöva ishockey.   
Dessa bildar ett lag om 20-22 utespelare samt 2-3 målvakter. 
Spelare från andra klubbar kan under året komma att bjudas in till Björklöven för try-out 
inför hockeygymnasiet. 
 
  



 

Damjuniorer 
Seriespel i division 2, Norrbotten. 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget. 
Reslängd: Inom Sverige. 
Fokusområde: Skridskoåkning, klubbteknik och grunder i spelsystem. 
Isträningarnas upplägg: 50 procent teknikträning, 40 procent smålagsspel/spelförståelse, 10 
Träningsmängd: 3-5 träningar i veckan. 
Matchspel: Helplan. 
 
J18 
Seriespel: J18 Regional,  matchning är tillåtet. 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget.  
Reslängd: Inom Sverige. 
Fokusområde: Utveckla detaljer inom spelidé, individuell taktik, individuell teknik. 
Upplägg Lagträningar:  50 procent spelmoment, 50 procent individuell taktik. 
Upplägg Hockeygymnasium: 70 procent individuell teknik, 30 procent individuell taktik. 
Barmarksträning: Styrka, kondition, rörlighet, koordination 
Matchspel: Helplan. 
Träningsmängd: 10-12 träningar i veckan. 
 
 
J20 
Seriespel: J20 Regional, matchning är tillåtet. 
Deltagande i cup ligger utanför fastställd lagbudget varför sådan i sin helhet kräver 
självfinansiering av laget.  
Reslängd: Inom Sverige. 
Fokusområde: Utveckla detaljer inom spelidé, individuell taktik, individuell teknik. 
Upplägg Lagträningar:  50 procent spelmoment, 50 procent individuell taktik. 
Upplägg Hockeygymnasium: 70 procent individuell teknik, 30 procent individuell taktik. 
Barmarksträning: Styrka, kondition, rörlighet, koordination 
Matchspel: Helplan. 
Träningsmängd: 10-12 träningar i veckan. 
  



 

3. Så säkerställer vi att vi arbetar på rätt sätt 
 
Delgivning/acceptans 
För att säkerställa att föräldrar/ledare tagit del av ”Björklöven ska” och accepterar alla delar 

av innehållet ska alla föräldrar/ledare skriva under ett dokument som verifierar det.    

 
Revidering av ”Björklöven ska” 
Dokumentet ”Björklöven ska” ska uppdateras årligen och presenteras/godkännas av 
föreningens klubbdirektör.  
 

Uppföljning och rapportering av mål i ”Björklöven ska”  
Målen i ”Björklöven ska” ska årligen följas upp och revideras. Resultatet ska presenteras i 
den nya versionen av ”Björklöven ska” som ges ut årligen. Enkätundersökningar om 
efterlevnad av ”Björklöven ska” kommer att göras och utvärderas årligen. 
Kontroll/revidering/uppföljning av ”Björklöven ska” utförs efter varje säsong av föreningens 
juniorsportchef som rapporterar till föreningens klubbdirektör. 
 
Gröngul kompis 
Till ”Björklöven ska” kopplar vi även vår utbildning Gröngul kompis, som syftar till att 
säkerställa att vi arbetar utifrån samma värderingar och bygger en och samma kultur. I 
Björklöven är alla lika mycket värda, och lika mycket välkomna. Hur vi uppträder mot 
varandra och andra spelar stor roll och genom Gröngul kompis lär vi oss om hur viktigt det är 
att ha rätt språkbruk, kroppsspråk och uppförande – och hur vi välkomnar alla. Gröngul 
kompis är en utbildning alla som är verksamma inom Björklöven ska ta del av och påminnas 
om med jämna och återkommande mellanrum. 
Läs mer på www.grongulkompis.se 
 
 
3.1 Björklövens ledardirektiv 
Många barn och ungdomar söker sig till ishockeyn. Det ger ishockeyledare stora möjligheter 
att påverka och fostra unga ishockeyspelare till självständiga individer. Detta ställer höga 
krav på verksamheten både sportsligt och socialt. 

 
Därför är det av mycket stor vikt att ledarna får en relevant utbildning enligt de riktlinjer och 
rekommendationer som svenska ishockeyförbundet rekommenderar. Det är också viktigt att 
den enskilda ledaren godtar och accepterar våra mål i ”Björklöven ska” och organiserar 
verksamheten därefter. Att vara ledare för barn och ungdomar innebär ett stort ansvar men 
ger samtidigt också en stor glädje. 
 

Utbildning  
Björklöven ska i samarbete med Svenska ishockeyförbundet, distriktsförbundet och SISU 
erbjuda alla ledare en behovsanpassad utbildning. Kunskapsspridning och ledarträffar 
genomförs där träningsupplägg diskuteras och fastställs. Sportchefen för junior och ungdom 
ska under säsong ha gemensamma möten med tränarna för respektive lag. Björklöven har 

en gemensam spelidé från A-lag till U14 som föreningens ledare utbildas i.   
 

http://www.grongulkompis.se/


 

 
 
Ansvarsfördelning  
”Björklöven ska” ska vara ett hjälpmedel för ledare på alla nivåer med tydlig beskrivning över 
hur Björklöven vill att ansvarsfördelningen ska fungera både inom föreningen som helhet 
och inom varje lag. Björklöven har även utarbetat en ledarmanual som ska hjälpa ledaren i 
sitt arbete som tränare. I ledarmanualen hittar ledaren fördjupad kunskap om respektive 
ålder samt vilken kravbild som gäller för ledare i Björklöven. 
 

Droger, alkohol och kontroll  
Självklart får alkohol/droger aldrig någonsin användas av tränare eller ledare i samband med 
utövandet av ledarskapet. Ledare i Björklöven ska kunna uppvisa utdrag från 
belastningsregistret för att visa sig som lämplig att leda barn och ungdomar. 
 

Stöd och feedback    
Björklöven ska aktivt arbeta för ett så bra kunskapsutbyte som möjligt, både på och utanför 
rinken. Vi vill ha rätt sorts ledare. Detta för att bibehålla en hög nivå på alla inom föreningen, 
och då krävs det ett hårt arbete för att knyta rätt personer till föreningen.  
 
Våra fyra principer  
Ledare i Björklöven arbetar efter fyra principer som ledstjärnor i sitt sätt att leda ungdomar.  
1. Sätt människan i fokus 
2. Ge alla chansen att utvecklas 
3. Anpassa träning och match efter målgrupp 
4. Bedriv en allsidig träning 
 

Kontroll av ”Björklöven ska”  
Genom medverkan inom Björklöven accepterar man att följa de riktlinjerna i Björklöven ska. 
 
 
3.2 Björklövens förväntningar på föräldrar 
I vår verksamhet spelar föräldrar en viktig roll. Utan det stödet kan inte Björklöven bedriva 
sin verksamhet. Som förälder till barn i Björklöven så vill vi att individen sätts i första hand. 
Det betyder att föräldrar ser och bekräftar människan före prestation eller resultat kopplat 
till sporten och överlåter den sportsliga relationen till tränare och spelare.  
 
För att samarbetet ska fungera krävs det att föräldrar även förstår Björklövens riktlinjer. 
Björklövens krav på föräldrar:  

• Ska följa riktlinjerna i ”Björklöven ska” 

• Ska verka för att stötta ledare/spelare så att verksamheten kan bedrivas enligt 
riktlinjerna i ”Björklöven ska” 

• Ska organisera och aktivt leda/delta i de aktiviteter som föreningen ålägger 
föräldragruppen 

• Ska genom sitt engagemang ha en positiv anda genom att stötta laget och överlåta 
träning och matchning till lagledningen samt rättskipning till domaren 
 



 

• Ska medverka till att god föräldraanda råder inom föreningen 

• Synpunkter på verksamheten tas upp med tränarna för respektive lag. 

• Tänk på att det är barnet som är hockeyspelaren och inte tvärt om.  
 
Konsekvenstrappa för föräldrar vid oönskat beteende 
1. Varning: Uppmärksammar problemet 
2. Tillrättavisning: Uppmanar till önskat beteende 
3. Avstängning: Får under en tidsbestämd period inte närvara vid – eller i närheten av – 
verksamhetens utövande 
4. Upp till bevis: Föräldern får chansen att bevisa att detta var en engångsföreteelse 
5. Utesluts: Föräldern utesluts ur verksamheten. 
 

Kontroll av ”Björklöven ska”  
Genom medverkan inom Björklöven accepterar man att följa de riktlinjerna i Björklöven ska. 
 


