Verksamhetsplan för IF Björklöven (org nr 894000-9775) verksamhetsåret
2022-2023
Verksamheten
IF Björklöven, nedan kallat IFB, kommer under verksamhetsåret 2022/2023 bedriva
hockeyverksamhet för juniorer (J-20 och J-18), U-16, Ungdom (Pojkar U-9 upptill U-15 samt
damjuniorlag), Tre Kronors hockeyskola samt representationslag för Damer.
Sporten
Juniorsportchefen, Joakim Engström har det samlade ansvaret för den sportsliga verksamheten inom
IF Björklöven, Ulf Johansson är ungdomskoordinator och ansvarig för Dam/Flickishockeyn. Joel
Söderholm är sportchef för representationslag Dam. För herrarnas verksamhet ansvarar Per Kenttä,
som också ytterst är ansvarig för den röda tråden i hela Björklövens sportsliga verksamhet.
Administration
På den administrativa sidan finns IFB:s verksamhetsansvarige Henrik Bäckström, , föreningskonsulent
Mats Abrahamsson (anställd heltid) och förenings- och ekonomiassistent Magdalena Sjöström
(anställd heltid) samt Mikael Holmberg med Bingolotto som huvuduppgift. Henrik Bäckström är
verksamhetsansvarig för IF Björklöven med ansvar för drifts- och ekonomifrågor.
Ytterst ansvarig för Björklövens administration är bolagets och föreningens VD/Klubbchef.
Styrdokument för IF Björklöven
För den sportsliga verksamheten finns styrdokumentet, ”Björklöven Ska” (tidigare ”Björklöven
Vill”)som reglerar hur verksamheten inom föreningen skall bedrivas.
För den ekonomiska verksamheten finns ett gällande dokument, ”Ekonomiska riktlinjer för
Björklövens ungdoms-, junior- och damlag”.
Verksamheten
IF Björklöven skall i huvudsak bedriva ishockeyutbildning för ungdom & juniorspelare. Därtill
innefattar verksamheten att driva representationslaget för Damer.
Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten består av:
1. Tre Kronor Hockeyskola (TKH) som bedriv tillsammans med Teg. TKH riktar sig till
barn i åldrar 5-7 år och präglas av lekfullhet med en låg tröskel för pojkar och
flickor att prova på samt lockas till sporten
2. Ungdomslagen U-9 till U-15 samt damjunior. här bedrivs grundläggande
ishockeyutbildning där utbildningen anpassas för varje ålderskull. Inriktningen skall
vara att ge varje individ förutsättningar att kunna medverka och utvecklas efter
bästa förmåga.

Ungdomsverksamheten i björklöven bedrivs som breddverksamhet
Juniorverksamheten
Juniorblocket består av lagen U16, J18 samt J20. Björklövens juniorverksamhet bedrivs som
elitverksamhet med fokus på att utbilda och utveckla spelare utifrån elitidrottsperspektiv. Till dessa
lag sker urval av spelare. Urvalet görs av Björklöven.
Juniorverksamheten är kopplad till hockeygymnasiumet i Umeå som är ett gymnasium med
nationellt intag. (NIU) Juniorverksamheten bedrivs i syfte att utveckla spelare så att dessa kan nå en
så hög ishockeymässig nivå som möjligt.
Damverksamheten
Björklövens A-lag för damer är ett representationslag med målsättningen att nå landets högsta serie.
Damverksamheten inom Björklöven skall bedrivas på ett sätt som främjar damishockeyn, utvecklar
elitspelare och bidrar till att marknadsföra damishockeyn och locka mer publik till matcherna samt få
fler flickor att börja spela ishockey.
Ekonomi
IF Björklöven är koncernmoder och innefattar dotterbolaget bolaget Björklöven AB (där verksamhet
och ekonomi för representationslaget herr ligger)
IF Björklövens intäkter kommer främst från:
•
•
•
•
•
•

Evenemangsintäkter
Medlemsintäkter
Spelaravgifter
Cuper / Utbildningar
Lotterier
Centrala samarbetes- & ligaavtal

Ovan nämnda intäktskällor svarar för mer än 80% av IF Björklövens intäkter
Ekonomin och likviditet skall vara i balans.

