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I nästa Hockey News: rapport från Göteborgs Ishockeyförbund har årsmöte onsdagen 11 juni, start av
Tjejhockey i Hisingen, klubbens och lagens planer för kommande säsong mm.

 ‘Välkomna till Hising Islanders Hockey News!’ 

Varför?
Hising Islanders Hockey News skall spegla klubbens verksamhet samt öka klubbens medlemmars
kunskap om hockey runt omkring oss i Sverige. 
Från Styrelsebeslut i Hisingens Ishockeyklubb till Svenska Ishockeyförbundets Kjell Nilssons ledare.
Bidrag till Hockey News skickas till madstuga@hotmail.com. / BHG

Kanslizten har semester
Kanslizten har begynnelsevis ledig veckorna 24, 25 och 26. Därefter är han högeffektiv veckorna 27, 28
och 29, för att sedan återfalla i djup sömn veckorna 30, 31 och 32. Efter denna sammanhängande ledighet
återkommer kanslizten till en säsong som sannolikt blir en av de bästa i Islanders historia. Draghjälp i
form utav startblock och spikskor finns ju numera i vår nygamle Håkan "Rocket" Gustafsson. Var
hälsad, store hövding - Manitou är med dig!
/ Percy Pihl

Årsmötet 26 maj
Valde följande att ingå i 2003-2003 års styrelse: Ordförande Magnus Rygaard, Jan-Erik Olsson, 
Mikael Pettersson, Eva Gidsäter, Maj-Britt Sandström , Ove Ingefjord, 
Håkan Gustafsson, Göran Dahlman och Sven-Erik Carlsten.
I kommande Hockey News presenteras arbetsfördelningen. / BHG

Verksamhetsberättelsen 2002-2003
Som presenterades på årsmötet (respektive ledare har skrivit om sina lag):

A-lag och J 20



Årets förändring på juniorsidan, som innebar en juniortrupp, istället för två.  Tillsammans med det
faktum att flera junior-spelare tog plats i seniortruppen innebar till en början osäkerhet hos spelare och
ledare. Dessutom hade vi fem J 20-spelare i militärtjänst och ytterligare killar skulle rycka in. För A-
lagets del var förlusten av sex tunga etablerade namn, ett störande moment. 

Vi körde försäsongsträning 2 ggr/vecka hos RBK i deras lokal på Ullevi. Närvaron var bra och kunde ha
varit bättre, men ändock klart godkänd. Både A-lag och juniorer deltog. När vi sedan gick på is
bestämdes att alla killarna med J 20-ålder, eller äldre, tränade med A-laget. Med tanke på antalet killar i
truppen kunde det bli problem om alla kom, men vi som har varit med ett tag vet att det är alltid någon
borta av någon anledning, så egentligen blev det positivt med gott om folk på varje träning.

Målsättningen fanns kvar: A-laget skulle kvala till Div II och J 20 skulle hänga kvar i div. I. A-laget
gjorde vad man kunde förvänta sig. 4 förluster och resten segrar. J 20 spelade på placering och blandade
segrar med förluster och ibland en oavgjord. Som ledare står man med många unga i A-laget som också
kan spela i J 20 och då blir resultatet därefter. Killarna skall ha en stor eloge för säsongens insats.

När vi var klara för kval, ”minskade” vi A-truppen till de killar som var aktuella för spel i kvalet.
Resultatet blev en tempohöjning på träningarna och större beslutsamhet på matcherna. Årets kval blev
det bästa på flera år, trots det unga och orutinerade materialet. Ett av de stora glädjeämnena är att av 25
killar är minst 15 egna produkter och fler är på väg.

Till sist: Det är omöjligt att dra runt det hela utan folk som jobbar i det tysta. Peter och Agneta
Lundqvist,  materialare och lagledare. Ni är otroliga – tack för allt!!! Tack till alla övriga som hjälpt till
och hoppas att ni fortsätter och tar Hisingen till nya framgångar.  /   Anders, Anssi och Dick

J 18 (födda 85-86)

Vi började säsongen med två förluster i  två träningsmatcher . Därefter deltog vi i en träningscup i
Alingsås, som vi faktiskt vann och därmed trodde alla att denna säsong skulle bli betydligt bättre än den
förra. När den första halvan av serien var avverkad vid jultid, visade det sig, att vi dessvärre endast hade
tagit 2 poäng.

Efter jul spelade vi bättre, men tyvärr hade det genomgående slarvats med fysträningen. I två perioder
orkade vi hålla jämna steg med våra motståndare, men i 3:e perioden tröt orken och siffrorna började
rinna iväg.

Som avslutning deltog laget i en Nattacup i Grästorp, där vi spelade med nästa års J 18-lag. Grabbarna
spelade bra, men räckte inte riktigt till och vi slutade 9:a. 
/ Magnus Persson, Dennis Wigertz, Per Håkansson, Rickard Lundberg

U 16/15 (födda87-88) 

Provade ett nytt koncept för Hisingens A-pojkar, anmälde laget till tre serier, Göteborgsserien,
Västsvenska samt U15-serien i Västergötland. Blev lite orolig när vi i september åkte på en Natta-cup i
Alingsås där vi på 8: a matcher släppte in 30 mål. Saknades massor av grunder i ishockey. 

Efter mycket trixande och omskolning av spelare började vi att få ordning på laget i december. Har från
december tills serierna spelat klart, spelat 35 matcher varav 31 vunna, 2 oavgjorda och endast 2 förluster.
Seriesegrar i Gbg-serien och Västsvenska 2 samt att vi tog hem bronsplatsen i Västergötlands serien. Det
har varit en tuff säsong för killarna men mycket givande. Alla spelare har ju fått 3 träningar med 1 eller 2
matcher i veckan. 

Vi avslutade säsongen med att åka till Nyköping på en stor U16-cup med lag från Finland, Danmark och
lag från Norrbotten till Skåne. Trots att över halva laget var underåriga tog vi oss igenom grundspelet
utan förlust, 2 vinster 1 oavgjord. Blev 2: a i gruppen och fick spela om platserna 5 till 8. Efter 2 knappa
förluster i slutspelet avslutade vi med en seger med 4-2 efter att ha legat under med 0-2. Slutade 7: a i
cupen, mycket bra. (Kom sist med 86-87: orna förra året) 



Killarna skall ha en stor eloge för sina insatser och att dom varit lyhörda och verkligen velat lära sig
något. Fortsätter dom så här kommer Hisingen Hockey få stor nytta av dom. Jag är stolt över killarnas
utveckling, både på och vid sidan av banan och att fått vara med dessa Goa killar från september fram
tills nu i april. Vilka framsteg spelarna gjort. En bidragande orsak till detta tror jag är allt matchande.
Svårast har det varit att få vissa spelare att förstå att ’alla spelar inte lika mycket längre’. Tack även till
alla andra ledare runt laget, utan ert stöd och hjälpsamhet hade det aldrig blivit så bra som det blivit. För
mig personligen har det varit en mycket bra och rolig säsong, som jag tror delas av de flesta spelare,
ledare och föräldrar.

Tack för denna säsong / Roy Liljesson U 16/15.

U 14 (födda 89)  

Höstsäsongen började med träningsmatch mot Skärgården mitt i högsommarvärmen där  nästan alla 23
killarna var med.

Efter några veckors träning startade vi hårt med två cuper en i Munkedal där vi vann hela cupen efter en
spännande avslutningsmatch mot Hovås. Andra cupen var GIKs-cup där vi slutade som trea, det var
mycket jämnt mellan lagen, där de tre första hade samma slut poäng.  

Höstsäsongens seriespel gick mycket bra , där vi kvalificerade oss till 1-serien 

Vårsäsongen började med Scandic Cup där killarna  hamnade i (dödens grupp) fick möta mycket bra lag,
våran målsättning var att gå vidare från grundspelet och det gjorde vi. 

Ytterligare en cup  i Skärgården spelade killarna, där dom vann och fick en fin pokal till samlingen.

Vårsäsongens seriespel slutade med en hedrande 5-placering  efter  en mycket rafflande seriestrid mellan
lagen.

Totalt har vi spelat 74 matcher i olika sammanhang, cuper, seriespel och träningsmatcher.

Våran stora avslutningscup gick  med buss och färja till ÅBO Finland. 

Vi får tacka killarna och föräldrarna för en god kamratskap under alla år som vi har varit tillsammans i
motgång och medgång. Vi lämnar nu över tränarskapet till A-pojkarnas tränare och önskar alla killar
framgång med sin ishockey karriär.

VI ÖNSKAR ER ÄVEN EN MYCKET SKÖN  FORTSÄTTNING PÅ VÅREN OCH SOMMAREN .
TRÄNARNA OCH LEDARE I U14.

Fotnot: Finlands resan till ÅBO blev mycket lyckad , där killarna och våra tränare kämpade mycket bra i
alla matcher, Sista matchen blev en rysare med del utvisningar och en test med mammorna som nya
coacher , dom skötte sig mycket bra för att vara första gången, trots en rafflande match med högt tempo
och många situationer , slutresultatet blev 2-0 till det Finska laget, otur vi skulle ha vunnit den matchen vi
var det bättre laget. Det syntes att killarna hade fått en mycket bra ishockey utbildning även med den nya
coachningen. dom kommer att klara sig mycket bra i framtida hockeysäsonger. / BHG

U13 (födda 90) 
Då var det dags att summera årets säsong, 2002-2003. I årets berättelse tänker jag inte skriva så mycket
om statistik. Årets mål bestod av två stycken mätbara mål samt många andra ”trivsel mål”. 

När säsongen började, i augusti, var vi  33 st killar. Nu när vi nått säsongens slut kan vi konstatera av vi
”tappat” 3 st under tiden. Två stycken slutade med hockeyn och en återvände till sin ursprungsklubb.

Vi har haft hög närvaro på våra träningar, vilket är glädjande då det är ett besked på att de trivs och
dessutom brinner för ishockeyn. Med en sådan stor trupp och målsättningen att 
alla skulle få spela ungefär lika många matcher, har de blivit många ”träff tillfällen” under året. Vi har
under säsongen haft 124 st träffar i form av träningar, träningsmatcher, seriematcher och cuper. Vi har
spelat i Gbg’s U-13-serie samt U14/13-serie  (där vi oftast bidrog med 10 st utespelare + en målvakt), vi



har varit med i 10 st cuper varav 5 varit övernattnings cuper. Av dessa 10 cuper var vi i final i 5 av dem,
och vi vann tre av finalerna. Extra roligt var att vi i år fixade truppens första vandringspris hem till
föreningen. Vi vann nämligen Hovås-cupen för tredje gången och fick därmed behålla vandringspokalen
för evigt.
            
När det gäller Göteborgsserierna, var målen att efter höstomgångarna få spela i etta serierna. Det
lyckades vi med i både U-13- samt U14/13-serierna.  Det andra målet var att gå vidare i GP-pucken, vilket
vi inte lyckades med. Inget av de två lagen vi ställde upp med i gruppspelen gick vidare. Närmast var laget
i Isdala, som i sin grupp blev utslagna av Kings som också blev GP-puckens totalsegrare.

Tack grabbar för ett fint år av hockey - syns nästa säsong! / Lennart  

U 12 (födda 91) 

Säsongen 02-03 startade redan v. 20 när vi träffades för att spela inlineshockey i Biskopsgårdens
inlineshall. Till dessa 7 tillfällen uppgick ingen närvaroplikt utan alla som ville och kunde var välkomna,
snittet låg på ca: 15 närvarande. I anslutning till säsongstart, v33 samlades stora delar av U-12 truppen
för att deltaga i Mölnlycke Hockeys sommarhockeyskola. Totalt var det 26 st varav 2 inlånade 92:or.
Isträningen startade andra veckan (v. 37) i september med tre en och en halv timmes träningspass,
närvaron är och har alltid varit hög i HIK 91:or även om inledning och avslutning av ishockeysäsongen
konkurrerar med annan sommaridrott så har genomsnittet för hela säsongen legat på 89% (matcher ej
inräknade, där uppgår högre närvaro)!

HIK U12 truppen bestod under säsongen 02-03 av 37 spelare varav 3 som i första hand valts till
målvakter. Från föregående säsong saknades 2 spelare och 4 nya tillkom. Huvudtränare var Erich
Krönström och assister Håkan Emilsson, Lasse Kindholm och Christer Reichenberg. Caféansvarig
Carina Karlström och Lagledare Peter Menke. Flertalet ur föräldragruppen har under säsongen tilldelats
arbetsuppgifter i samband med de "dagliga" ansvaren och i anslutning till cuper som anordnats av U-12
truppen. Alla som varit delaktiga i dessa uppgifter har skött detta med stort engagemang och är delaktiga
till att hela U-12 truppen har en beundransvärd sammanhållning.

Vi rivstartade säsongen med två mini-cuper. Lördagen den 28/9 åkte ett lag till GIK och ett lag till SH-84
för heldagscuper. Resultat 5:a på Öckerö och trea i Kortedala. Lagindelningar har alltid varit fördelade
på två jämna lag.

Poolspelet för U-12 startade v42. Totalt spelades 34 matcher fördelade på två jämna lag.

Av Säsongen samtliga 80 spelade matcher vanns 42, 35 förlorades och 3 spelades oavgjorda.

28/12 Spelades traditionsenligt Stig Holmsteds Cup i Tuve Ishall. Inbjudna lag var Hisingen Red Wing,
Hisingen White Wings, Mölndal, Kållered, Frölunda, Partille, Kings och GIK. Våra lag placerade sig 3:a
och 4:a.

25/1 Spelades grundspelet i GP-Pucken. Red Wings spelade i Uddevalla, vann alla sina matcher och gick
vidare till slutspel. White Wings spelade i Falköping och kom två i grundspelet, detta gjorde att de ej gick
vidare. Red Wings vann kvarten mot Mölndal och semin mot Lerum. Finalen spelades 2/2 i Scandinavium
mot Falköping. Förlust med 1-2 och total tvåa för U-12 i GP-Pucken. För föreningen som helhet gick det
mycket bra och Hisingen Hockey blev bästa förening i Göteborg.

21-23/3 Åkte hela U-12 truppen, totalt var vi 92 personer, till Aalborg för deltagande i Pondus Cup. Här
placerade vi oss 3:a och 4:a, med två jämna lag blir det mer och mer att vi får mötas på toppen. Med på
resan var även föreningsdomare från Hisingen, Partik Nilsson, Johan Dahlman och Johan Svensson, tre
ynglingar som skötte sig utmärkt och numer har blivit invalda till U-12 truppen som goda föredömen.
Hela cup arrangemanget och runtomkring var mycket bra och uppskattades oerhört av alla.

29/3 avslutades säsongen med föräldramatch. Syskon, föräldrar och alla supporters deltog i denna
drabbning! Efter Matchen samlades vi i Cafeterian för lite fika. Som avslutningspresent delades en
miniposter på Red Wings/White Wings ut till alla spelare. / Peter Menke/lagledare U-12

U 11 (födda 92) 



Säsongen 2002/2003 har gått till ända grabbarna i laget har gjort en alldeles fantastik säsong både för sig
själva och för föreningen Hisingen Hockey. När det gäller för grabbarna själva kan vi glatt konstatera att
dessa galant klarat teknikmärket i brons och ur föreningssynpunkt är det naturligtvis den 2:a och
3:djeplatsen i GP-pucken som åsyftas. Dessa placeringar tillsammans med 91:ornas andraplats gjorde att
Hisingen Hockey erövrade Harry Hjörnes vandringspris för bästa Göteborgsförening.

Upptakten för säsongen startades med en match mot Hanhals HC i början av augusti och följdes av att 17
st killar ur laget var med på Bäckens Hockeyskola under vecka 33. Laget gjorde ett ispass i
Stenungssunds ishall under vecka 35 för att få igång de som inte var med på hockeyskolan. Ett
träningsläger i Gislaved 6-8 september blev återigen en succé där vi fick 7,5 h istid plus matcher mot
Gislaveds U-11 lag. 

Under hösten och vintern har vi genomfört ett antal poolspelmatcher samt medverkat  i 8 st cuper
inklusive GP-pucken. Resultatet i dessa matcher och cuper förutom GP-pucken har varit  blandat. Vi tog
hem Viking cupen för andra året i rad där motståndet bla var Malmö Redhawks, Hässleholm HC.
Dessutom har vi tagit tre st andraplatser i  bla: Blue Riders Cup (Falköping) och Sportex Cup
(Vänersborg) samt Luciacupen (Kållered). Bredden av motstånd har varit lyckat vi har mött lag från ett
antal olika distrikt: Göteborg, Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Skåne,
Västmanland, Värmland och Dalarna.

Jag vill tacka alla killar som har slitit sig igenom 100,5 h istid under säsongen samt alla föräldrar som
umgåtts i vårt och torrt under 28 veckor ( 7 månader ). Ni har alla bidragit till att detta har varit en
väldigt kul tid.  / Thomas Söderquist

U 10 (födda 93) 

Vi i lag U 10 har under året haft ca 22 spelare i träning . Vi har deltagit i Blue Riders cup under hösten
2002 med en tredjeplats som resultat. 

Under hösten deltog vi också i poolspelet med blandade resultat, men i samband med GP-Pucken i slutet i
januari 2003 så vände det för pojkarna. Det blev en 2:a plats i gruppspelet mot Nor IK som var dom som
tog hem U10 cupen . 

Under våren så har vi varit på Öckerö och mött SH-84 och det blev seger där. I poolspelet som varit på
våren så har vi gjort framsteg som bådar gott inför nästa säsong. Till sist vill vi också tala om att vår
Hisingscup gick väldigt bra, fast slutresultatet för vår del blev en femte plats. 

Vi som har varit personerna runt laget är följande :  Huvudtränare Kenneth Laine, Pasi Oksanen Ishjälp 
Tommi Nastefski Ishjälp, Lars Lundin Ishjälp , Peter Taikumer Materialare , Jörgen Rosenberg
Skridskoslip 
Kjell Karlsson Ismaskin, Doris Alme`n Föräldraföreningen och Birgitta Jacobsson Föräldraföreningen 
U 9  (födda 94 och senare) 

VI i Team 94 har under det gångna året försökt att organisera oss så bra som möjligt inför framtida
utmaningar. Alla föräldrar ställer upp så mycket de kan och vi har nu en väldigt bra organisation vilket
bådar gott för framtiden.

Vårt mål har varit att låta våra killar få åka skridskor och ha kul, vilket vi tror att de har haft.

Vi har haft matchutbyte mot: Frölunda, Kungälv, Bäcken och Stenungsund

Vi satte upp ett mål att ha en egen cup den ägde rum 26/1-03 och var en verklig succé. En mycket trevlig
tillställning som vi ser fram emot att ha även nästa år!

Lagen som kom och gästade oss var mycket nöjda: Hovås HC, SH-84 och Partille.

Vi var på säsongens sista tillställning i Stenungsund 8/3 och spelade cup. Grabbarna fick sin första
upplevelse i hur trevligt det kan vara att träffas kl.06.30 en lördagsmorgon för att tillbringa en dag
tillsammans. Killarna klarade sig väldigt bra i cupspelet och det ser positivt ut för framtiden.



Samtliga matchutbyten har varit mycket trevliga och killarna klarar sig bra på isen både resultat och
hockeymässigt.  / Ledarna TEAM 94

Sommarhockeyskolan
Arrangerar ’Hisingen Hockey’ i Tuve Ishall vecka 33 11-16 augusti. Inskrivning sker söndagen 10 augusti.
Kostnad 1700. Åldersgrupper födda 88 till 94. Upplysningar ring 031-55 08 08 (se Kansliztens semester)

Russinprojektet
30 spelare födda 1984-1987 har av Svenska Ishockeyförbundet (SIF), Svenska Hockeyligan (SHL) och
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) bjudits in till andra Russinprojektlägret under tiden onsdagen den
28 maj-söndagen den 1 juni. Ansvarig för lägret är Torgny Bendelin, huvudcoach för Team 19/20-
landslaget.
Träningen kommer att vara individuellt inriktad i små grupper 8-10 stycken. Spelare och ledare kommer
att bo och träna på is i Väsby. det kommer även att utföras fystester och fysträningar. Totalt deltar 30
stycken spelare vid varje läger i åldern födda 1984-1987.
Övriga läger är planerade till:
23/6-28/6 (v26) Rimbo (ändrad från Väsby till Rimbo)
27/7-1/8 (v30) Arlanda
Från Region Syds föreningar har uttagits:
Fredrik Johansson, Västra Frölunda HC (moderklubb Munkedal SK)
Magnus Åkerlund, HV 71
Richard Demén-Willaume, Västra Frölunda HC (moderklubb Hanhals)
Sebastian Karlsson, Västra Frölunda HC  (moderklubb GIK)
Björn Svensson, MIF Redhawks
Anton Axelsson, Västra Frölunda HC (Kungälvs IK) reserv
Joel Gistedt, Uddevalla HC
Fredrik Pettersson, Västra Frölunda HC

Fotnot 1: Region Syd består av de 8 distriktsförbunden: Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne, 
Halland, Västergötland, Bohuslän och Göteborg.

Fotnot 2: Fredrik Pettersson född 87 började i Hisingens Hockeyskola på Rambergsrinken på söndagar kl
15.00 1992. Men han hade mer aptit på Hockey så han deltog även i Frölundas Hockeyskola på lördagar.
Fredrik spelade några poolsmatcher i Hisingens tröja innan han helt valde Frölunda.
Fredrik blev i år svensk Mästare för J18 i Frölunda.  / BHG

René
René Fasel, Schweiz, omvaldes som ordförande för Internationella Ishockeyförbundet under tisdagen 3
juni vid IIHF:s kongress i Marbella, Spanien.
Mandatperioderna är normalt fyra år men denna gång förlängdes mandatperioden till fem år, allt för att
överlappa Internationella Ishockeyförbundets 100-årsjubileum år 2008.
I valet av vice ordförande för Europa vann Kalervo Kummola (Finland) över Alexander Steblin
(Ryssland) med rösterna 52-40. I IIHF:s styrelse ingår en vice ordförande för de olika världsdelarna en är
för Asien och Oceanien, en för Nord- och Sydamerika och en för Europa. 
Valet i sin helhet för tiden 2003-2008: 
Ordförande
René Fasel (Schweiz) vald för sin femte mandatperiod 
Vice ordförande, Nord- och Sydamerika
Walter L. Busch Jr. (USA) vald för sin femte mandatperiod 
Vice ordförande Asien, Oceanien
Shoichi Tomita (Japan) vald för sin sjunde mandatperiod 
Vice ordförande, Europa
Kalervo Kummola (Finland) vald för sin andra mandatperiod 
Omvalda styrelsemedlemmar:
Murray Costello (Kanada) vald för sin andra mandatperiod, fick 82 röster 



Alexander Steblin (Ryssland) vald för sin andra mandatperiod, fick 81 röster
Hans Dobida (Österrike) vald för sin femte mandatperiod, fick 80 röster
Frederick Meredith (Storbritannien) vald för sin tredje mandatperiod, fick 77 röster 
Nyvalda styrelsemedlemmar:
Frank Gonzales (Spanien) fick 52 röster
Juraj Siroky (Slovakien) fick 50 röster
Ernest Aljancic (Slovenien) fick 48 röster 
Kandidater som ej blev invalda i styrelsen:
Patrick Francheterre (Frankrike) fick 37 röster
Zbynek Kusy (Tjeckien) fick 33 röster
Jan De Greef (Holland) fick 32 röster
Kjell Nilsson (Sverige) fick 29 röster
Eduard Pana (Rumänien) fick 24 röster 
Bland dem som inte stod för omval blev vice ordförande Miroslav Subrt (Tjeckien), styrelseledamot sedan
1959, vald till hedersordförande för Internationella Ishockeyförbundet. Rickard Fagerlund (Sverige), och
Philippe Lacarriere (Frankrike) som båda gick efter två mandatperioder valdes till hedersmedlemmar i
Internationella Ishockeyförbundet.

Internationella Ishockeyförbundet har 63 anslutna medlemsländer. 
Mer mer information se www.iihf.com. (hämtad från www.swehockey.se)

Boustedts nyhetsbrev maj
Det blir sommar först den 15 juni!
Då får Juniorutredningen och Hockeykonsulenterna klartecken

Sol, gröna gräsmattor, prunkande rabatter och äppelblom – allt talar för att sommaren är här!
Men för en tjänsteman på Svenska Ishockeyförbundet är det inte sommar förrän årsmötet den 15 juni
förklarats avslutat.
Då vet vi vilken verksamhetsplan och budget som vi har att rätta oss efter.

En av de  erfarenheter man fått, efter två verksamhetsår, är att inte ta något för givet – och det gäller
speciellt i år med rådande budgetläge.
Men det är tågordningen inom en folkrörelse som man får respektera och inrätta sig därefter.
Så även om utvecklingsavdelningen är förberedd, och förlitar sig till de förslag som styrelsen klubbade
den 10 maj, så finns inga formella mandat att skjuta några startskott före årsmötesbesluten.

Förra årsmötet togs på stående fot beslut utöver föreslagen budget med 7-800.000 om jag inte minns fel!

Process med många inblandade

Bland annat mot den bakgrunden kan det aldrig ofta nog  påpekas, att jag personligen inte sitter bakom
något välputsat skrivbord på Bolidenvägen och fattar egna beslut om att si och så ska man göra.
Det är en betydligt omständligare process som kräver både tålamod och respekt för många andra
personers kompetens och insikt i olika frågor.
Juniorutredningen är ett sådant typiskt exempel som jag råkat få personifiera både när det gäller
innehåll, genomförande och beslut.

Men faktum är 
A t t juniorutredningen är ett initiativ av SIF:s styrelse, som gav ett utredningsuppdrag till
Utvecklingsavdelningen i augusti 2002 med krav på redovisning i januari 2003.
 Efter diverse synpunkter från styrelsen fick utvecklingsavdelningen i uppgift att arbeta in
projektkostnaderna i den ordinarie budgetprocessen.
Först därefter var styrelsen beredd att lägga in det i den ordinarie budget- och verksamhetsplanen.

Formell start efter årsmötet

Så pengar och mandat att formellt sätta projektet i sjön finns först den 15 juni
Då vet vi att  vi fått  ett formellt uppdrag att göra det som föreslagits.

http://www.iihf.com/
http://www.swehockey.se/


Därefter återstår det väsentligaste
att tala om hur vi ska göra det!
( Bortsett från en del faktiska beslut som handläggs inom Tävlingsavdelningens ram)
Så först i februari 2004 kan vi påräkna att  ett antal  kvalificerade arbetsgrupper har lagt fram konkreta
åtgärdsprogram för t.ex.
Ungdomsträningen i sin helhet
 En ishockeyns ABC med en läroplan och åtgärdsprogram.
Och framförallt fingervisningar inte bara om Vad vi ska göra utan också Hur vi ska göra det.
Bland många andra saker som inte nämns här.
Det är ett omfattande arbete som kräver både  sin tid och person.
Och det måste göras med kvalité och insikt – annars lurar vi ju alla förväntansfulla entusiaster i hela vårt
avlånga Sverige.

Det är alltså ingen frälsare från förbundskansliet i Johanneshov som ska ut och missionera.
Det behövs en rejäl samling förbundsinstruktörer som vi hittar runt om i landet.
Så förvänta er inga pamfletter och teoretiska pappersdrakar.
Vad vi behöver åstadkomma är handfasta praktiska tillämpningar – och den modellen tas inte fram på en
kafferast.

Hockeykonsulenter i bantad tappning
Hockeykonsulentutredningen var ett annat uppdrag som hamnade på utvecklingsavdelningens bord –
även den med direktiv om avrapportering i januari 2003.

Efter diverse kompletteringar fann utredningen de flestas gehör – men det tuffa budgetläget gör att den
finns inlagd i verksamhetsplanen bara med 1.9 miljoner i resurser – alltså i samma nivå som de två
senaste verksamhetsåren i H 2000 – regi.

Nu är det upp till Utvecklingsgruppen att finna rimliga former för att ta vara både på tidigare
erfarenheter och de nya förslagen från utredningen.
Det skulle innebära att man försöker följa tanken med 11 verksamhetsområden och ett tydligare samband
mellan prestation och pengar.

Skolambassadörer och Prova- på- i – skolan

Givna behov för utvecklingsavdelningen när det gäller  rollen som ledningsansvarig är:
Skolambassadörsprojektet
Prova på ishockey i skolan
Båda delarna ingår i ett externt finansierat projekt som kommer att genomföras med Elitishockeyns
benägna bistånd.
SHL – representanterna  Christer Kjellgren och Tommy Töpel har redan aktivt deltagit i upplägget.
Det ska ge möjligheter att låta, både” Prova -ishockey i skolan” , promotion för elithockeyn och
alkoholinformation,  göra intåg i skolan – vår framtid när det gäller rekrytering både av utövare och
publik.
Och den delen behöver vi för vår framtids skulle sköta med stor omsorg! 
 
En ny säsong!

När väl de ack så korta sommarmånaderna är överstökade så inträffar det som är en av tjusningarna med
ishockeysporten.
En ny säsong!
Och med allt vad den innebär .Optimism , framåtanda och entusiasm på alla händer och fötter.
Alla ska om möjligt bättre säsong än ifjol – en möjlighet som det bara  Frölunda  inte kan åstadkomma.
Så regerande Svenska Mästare de är!

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDETS
Utvecklingsavdelning genom Tommy Boustedt

PRENUMERATION av Hising Islanders Hockey News skriv ett meddelande till madstuga@hotmail.com
om Du vill ha / ta bort.
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