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Välkommen till

Rimbo IF Hockey
Röda tråden

Barn (5 – 13 år)
Ungdomsishockey (14 – 19 år)

Seniorhockey 

Uppdaterad 2020-09-28

Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi 
tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

samt socialt inom Rimbo IF Ishockey
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Vår vision
Vår vision är att vara en attraktiv ishockeyförening med kontinuerlig 
nyrekrytering av barn och ungdomar som drivs av glädjen till idrott och ishockey 
i synnerhet. Vi ska välkomna alla in i vår idrottsförening där varje människa har 
en plats och en uppgift. Vi ska ha ett enat fokus kring sunda värderingar och en 
tro om att just dessa skapar grunden för en god och sund ishockeyutbildning för 
de aktiva spelarna och ledarna. All vår verksamhet skall ledas med glädjen till 
ishockey, och idrott i allmänhet, i fokus. Vi hoppas på så sätt bidra till samhället i 
stort med allt vad det innebär att ingå i den svenska idrottsrörelsen.

För att uppnå detta bygger vårt arbete på en god dialog inom ishockeysektionen, 
en engagerad styrelse och en god utbildningsverksamhet för alla aktiva inom 
Rimbo Hockey.

Rimbo Hockeys värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är vår drivkraft. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet 
så att vi ska kunna ha roligt, må bra och på så sätt prestera mera.

Kraft och Vilja
Med vilja kommer man långt. Med viljans kraft kan man bestiga berg. Vi ser vilja 
som en talang som ska bejakas och utvecklas.

Demokrati och delaktighet
Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta 
ansvar för vår verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och 
oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, 
ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med i vår verksamhet.
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Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det 
innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik 
och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl 
på som utanför vår anläggning är en självklarhet för en RIF:are.

Ishockey för barn- och ungdomsledare
Med ishockey för ledare avser vi de personer som arbetar med ishockeyspelare.

Ishockeyn i RIF är en ideell rörelse där verksamheten bygger på ideellt arbete. Utan alla 
dessa personer skulle verksamheten Rimbo hockey inte fungera.

Ishockeyledare ska inte bara ha kunskaper i ishockey, utan också ha grundläggande 
förståelse i barn- och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling.

Många barn och ungdomar söker sig till ishockeyn. Det ger ledaren stora möjligheter att 
påverka och fostra unga ishockeyspelare till självständiga individer. Med möjligheter 
kommer också ansvar. Detta ställer höga krav på både på verksamheten och den 
enskilde ledaren såväl sportsligt som socialt. Därför är det viktigt att ledarna får 
möjlighet till relevant utbildning och stöd. Det är också viktigt att den enskilde ledaren 
som engagerar sig i ishockey, godtar och accepterar våra mål och värdegrund samt 
organiserar verksamheten därefter. 

Föreningens Krav på barn- och ungdomsledare

 Att du som ledare kan uppvisa ett godkänt registerutdrag ifrån polisen.

 Att du är medlem i föreningen.

 Att du utöver personlig lämplighet även har grundläggande förståelse 
för barn- och ungdomars psykiska, fysiska samt sociala utveckling.

 Att eventuella sportsliga direktiv från styrelsen följs. 

 Att man verkar som ambassadör för Rimbo IF och är en god förebild som ledare och 
person, både på och utanför isen. 

 Att du som ledare följer Röda tråden och föreningens övergripande mål i ditt 
ledarskap.

 Att träningarna är väl förberedda och dokumenterade med ett tydligt syfte.

 Att du som ledare kommer väl förberedd till match.
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 Att du som ledare är uppmärksam och aktivt motarbetar alla former av 
särbehandling, mobbning, rasism och sexuella kränkningar. 

 Att man alltid representerar föreningen på ett positivt sätt och uppträder 
respektfullt och professionellt mot motståndare, domare och funktionärer.

 Att du som ledare aktivt arbetar för att motverka bruket av droger, doping och andra 
typer av fusk.

Föreningens Mål för barn- och ungdomsledare

 Att vi har välutbildade ledare.

 Att ge personlig utveckling och glädje till ledaren.

 Att anpassa utbildning och stöd till ledarens behov så att denne kan utveckla 
verksamheten efter föreningens mål och visioner.

 Att utveckla samarbetet med ledare inom andra föreningar och idrotter.

 Att ledaren är ett föredöme i sitt agerande mot domare, motståndare och 
funktionärer. Både på och utanför isen, i med- och motgång.

 Att ledaren skapar en sund miljö där alla barn/ungdomar trivs, utvecklas och har 
roligt. 

 Att ledarens kärna i sitt ledarskap är glädjen till ishockey.

Föreningens Mål för barn 5 - 13 år

 Skapa ett livslångt intresse för ishockey.

 Lära spelaren ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel, 
fostran, etik och moral och god laganda.

 Parallellt med en sportslig utveckling ge spelarna träning i gruppsamarbete, 
ansvarstagande och betydelsen av att följa gemensamma normer och regler. 

 Att träningen bedrivs så att leken betonas och spelarna känner glädje och 
gemenskap.

 Att fokus ligger på prestationen och absolut inte på resultatet.

 Att uppmuntra till goda resultat i skolan.

 Att ge den enskilde spelaren så stora möjligheter till individuell utveckling som 
möjligt.

 Att ha så låga kostnader som möjligt och så lite arbetsinsatser som möjligt för 
spelare och föräldrar.

 Att rekrytera nya spelare genom information i skolor runt Rimbo med omnejd.
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 Att ha en kontinuerlig tillväxt av flickor i föreningen.

 Att verka för att sommaridrotter går före ishockeyn from 1 april tom 30 september. 
From 1 oktober tom 31 mars går ishockeyn före andra idrotter. 

 Att i möjligaste mån samarbeta med andra idrotter och skola.
Synkronisering av t.ex. träningstider sker via  a) gemensamt samråd med andra 
idrotter  b) laget tar direkt kontakt med motsvarande ledare.

Föreningens Mål för ungdom 14 – 19 år

 Skapa ett livslångt intresse för ishockey.

 Lära individen ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel, 
fostran, etik och moral och god laganda.

 Parallellt med en sportslig utveckling ge spelarna träning i gruppsamarbete, 
ansvarstagande och betydelsen av att följa gemensamma normer och regler. 

 Att träningen bedrivs så att individen känner glädje och gemenskap.

 Att uppmuntra till goda resultat i skolan.

 Att ge den enskilde spelaren så stora möjligheter till individuell utveckling som 
möjligt.

 Att ge spelaren goda kunskaper om vikten av kost och motion.

 Att i möjligaste mån samarbeta med andra idrotter och skola.
Synkronisering av t.ex. träningstider sker via a) gemensamt samråd med andra 
idrotter b) laget tar direkt kontakt med motsvarande ledare.

 Att utvecklingssamtal mellan spelare och ledare genomförs kontinuerligt.

 Att ha så låga kostnader som möjligt och så lite arbetsinsatser som möjligt för 
spelare och föräldrar.

Föreningens övriga Riktlinjer för barn och ungdomsverksamheten

 All vår träning skall ha sin utgångspunkt i Ishockeyns ABC. Både vad gäller 
träningsupplägg och rekommenderad träningsmängd.

 Vi skall ej hindra spelare att byta klubb. (Se riktlinjer, sid 7)

 Samträning med andra åldersgrupper skall uppmuntras på lagnivå så som 
individnivå. Spelare ska dock i största möjliga mån följa sin åldersgrupp.

 All toppning och matchning är strikt förbjuden för spelare 5 – 13 år.

 Det är endast ledarna och eventuell lagkapten som för dialog med domaren.

 Både ledare och spelare bär alltid minst jacka med klubbemblem vid match.

 Hjälm är obligatorisk på isen för samtliga aktiva medlemmar i föreningen.
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 Vår träning skall anpassas till individens ålder och aktuella utvecklingsnivå.

 Föräldrar stöttar sina barn från läktaren. Omklädningsrum och bås beträds endast av 
ledare och spelare.

 För att deltaga vid match och träning krävs att både medlems- och spelaravgift är 
betald.

Flytt av spelare mellan åldersgrupper

Vid träning
Tillfällig flytt av spelare vid träning kan vara ett sätt att ge den enskilde spelaren en ny 
sportslig utmaning och nå nästa steg i utvecklingen. Alternativt ett verktyg för att 
komma upp i Svenska Ishockeyförbundets rekommenderade träningsmängd. Det kan 
alltså vara effektivt att både flytta nedåt som uppåt i åldersgrupperna. 

En sådan flytt beslutas av ledarna i respektive lag sinsemellan efter samråd med 
spelare/förälder.

Vid match 
Tillfällig flytt av spelare vid match kan precis som vid träning vara ett effektivt verktyg 
för att ge spelaren möjlighet att ta nästa steg i sin personliga utveckling. Det är alltid det 
”skickande” laget som avgör vilka spelare som är aktuella. Det är det ”skickande” lagets 
ledare som har ansvar för sina spelares utveckling och all flytt skall alltid ske med 
individens bästa i fokus. Att låna spelare på grund av resultatfokusering av det 
mottagande laget är inte ett skäl för flytt. Undantaget om det finns föreningsbeslut som 
säger annat.

Flytt av spelare vid match beslutas mellan ledarna i respektive lag efter samråd med 
spelare/förälder.

Permanent 
Permanent flytt mellan åldersgrupper skall endast ske om synnerliga skäl föreligger. 
Exempel på detta kan vara:

-Fysiologiska. Att spelaren är mycket tidig i sin fysiska utveckling och pubertet att 
denne har så pass stor fördel av detta gentemot sina jämnåriga att 
upplevelsen/utvecklingen för medspelarna blir försämrad.

-Utvecklingsnivå. Att spelaren är så pass långt fram i sin ishockeymässiga utveckling att 
denne behöver en permanent högre nivå på sin tränings- och matchmiljö för att fortsätta 
utvecklas.
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-Sociala. Att spelaren t ex har sin skolgång i en äldre/yngre klass och därför har sina 
vänner i den åldersgruppen varför en flytt då kan bidra till den ishockeymässiga 
utvecklingen.

Varje permanent flytt av spelare skall noga övervägas i samråd med spelaren, spelarens 
föräldrar, berörda lagledningar samt den sportsliga ledningen i föreningen. Det är alltid 
den enskilde spelarens utveckling och välmående som är avgörande.

Externa ledare
All träning i föreningens regi som sker med externa ledare, sk skillscoacher, skall 
förankras med styrelsen och den sportsliga ledningen.

”Select verksamhet” och externa cuper

Deltagande vid sk ”select verksamhet” och externa cuper är ej tillåtet för enskilda 
spelare och ledare om det stör föreningens ordinarie träningar och matcher. Vid 
eventuellt deltagande vid någon av dessa verksamheter skall det förankras med aktuell 
lagledning samt den sportsliga ledningen i föreningen.

Byte till annan förening

Föreningens grundinställning är att vi ej ska hindra enskilda spelares önskemål om byte 
till annan förening. Byte till annan förening sker fritt mellan 16/5 – 14/9. Vid önskemål 
om byte vid annan tidpunkt skall riktlinjerna i dokumentet Föreningsbyten – Övergångar 
200415 följas utan undantag.
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Seniorverksamheten

Förenings krav på ledare inom seniorverksamheten

 Att eventuella sportsliga direktiv från styrelsen följs. 

 Att du är medlem i föreningen.

 Att du som ledare följer Röda tråden och föreningens övergripande mål i ditt 
ledarskap.

 Att man verkar som ambassadör för Rimbo IF och är en god förebild som ledare och 
person, både på och utanför isen. 

 Att träningarna är väl förberedda och dokumenterade med ett tydligt syfte.

 Att du som ledare kommer väl förberedd till match.

 Att du som ledare är uppmärksam och aktivt motarbetar alla former av 
särbehandling, mobbning, rasism och sexuella kränkningar. 

 Att man alltid representerar föreningen på ett positivt sätt och uppträder 
respektfullt och professionellt mot motståndare, domare och funktionärer.

 Att du som ledare aktivt arbetar för att motverka bruket av droger, doping och 
andra typer av fusk.

 Respekterar att hjälm är obligatorisk på isen för samtliga aktiva medlemmar i 
föreningen.

Föreningens mål med seniorverksamheten

 Att ha ett slagkraftigt seniorlag så högt upp i seriesystemet som möjligt.

 Att ha så många spelare som möjligt från den egna ungdomsverksamheten i 
representationslaget.

 Att ha tålmodiga och långsiktiga mål för verksamheten.

 Att seniorverksamheten bedrivs på högsta möjliga nivå utan att äventyra barn-och 
ungdomsverksamheten.
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Lagens organisation och dess uppgifter

Huvudtränare
Som huvudtränare är du ansvarig för att:

 Upprätta en säsongsplanering. Det omfattar bland annat träningsinriktning, 
träningsmatcher, cuper och serier.

 Planerar och genomför träningarna.
 Ansvarar för laguttagningar och coachar vid matcher i enlighet med den Röda 

tråden.
 Kontinuerligt göra avstämnings- och planeringsträffar i sitt ledarteam

Assisterande tränare
Den assisterande tränarens uppgifter är att:

 Hjälpa huvudtränaren under träning och match. T ex ansvara för en lagdel, moment, 
etc.

 Vara delaktig i säsongsplanering och laguttagningar.
 Ta över huvudtränarens uppgifter vid dennes frånvaro.

Lagledare

 Lagets administratör som bokar träningar via kansliet. Deltar vid istidsmöten. 
Ordnar med cup-deltagande, bemannar sekretariatet, ordnar med praktiska detaljer 
kring hemma- och bortamatcher.

 Stämmer av, tillsammans med föreningens domaransvarig, att domare är kallade till 
lagets hemmamatcher.

 Ansvarar för att relevant information läggs ut på lagets egen sida.
 Vara länken mellan laget – styrelsen och kansliet, vilket bland annat innebär:

o Se till att ledare kvitterar ut nödvändiga nycklar på kansliet
o Delta på styrelsemöten som representant för sitt lag vid behov

Ismaskinsförare
Varje lag ordnar med egna ismaskinsförare. Utbildning för nya förare sker i början av 
säsongen i föreningens regi.

 Ansvarar för att isen blir spolad inför träning och match
 Om planen är uthyrd till extern hyresgäst på efterföljande pass skall även isen spolas 

efter det egna lagets pass (förutsatt att detta meddelas av kansliet i god tid).

Materialförvaltare
Hjälper till med det praktiska kring laget och ansvarar för föreningens gemensamma 
material.

 Skall efter avslutad säsong genomföra en inventering över material i föreningens 
ägo. 
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 Lämnar efter avslutad säsong ett förslag/önskemål på material som måste beställas 
till kommande säsong.

 Ansvarar för beställningar av material till egna laget. Observera! Inga inköp får göra 
utan styrelsens godkännande. Beställningar ska göras på framtaget dokument. 
Samtliga inköp görs av föreningen utsedd person.

Kioskansvarig

 Ansvarar för att schema upprättas där föräldrar engageras för att hålla kiosken 
öppen under lagets egna matcher.

 Har rätt att göra nödvändiga inköp på ICA. Till egna matcher ansvarar respektive 
kioskansvarig själva för att inhandla, om så behövs, varor som mjölk, toastbröd, 
skinka, ost och smör.

 Ska efter avslutat kioskpass redovisa passets försäljning via de rutiner Kioskgruppen 
har upprättat.

Säsongsplanering.
Inför varje säsong skall respektive lag lämna in en säsongsplanering där hemmacuper 
och andra evenemang som kan påverka övriga lag i föreningen tas upp. Planeringen 
skall förankras av styrelsen och meddelas kansliet.

Seriespel
Föreningen betalar avgifter för seriespel och försäkringsavgifter. 

Cuper
Respektive lag betalar själva för avgifter vid deltagande vid eventuella cuper. Viktigt att 
lagledningen rådfrågar föräldragruppen innan anmälan till extern cup.
Vid arrangerande av egen cup sköts planering och genomförande internt inom det egna 
laget med stöd från kansliet. Målet är att varje lag inom föreningen skall hålla i en egen 
cup per säsong.

Föräldramöten
Respektive lagledning är ansvariga för att hålla löpande föräldramöten under säsong. 
Mötena skall behandla lagets sportsliga utveckling, planering vad gäller cuper, 
arbetspass mm, lagets ekonomi samt frågor från föräldragruppen.
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Föreningens mål för föräldrar

 Att framhäva att föräldrarnas positiva medverkan är helt nödvändig för Rimbo 
Hockey ungdomsverksamhet. T.ex. att det fordras arbetsinsatser både vid matcher 
och träningar liksom transporter till och från dessa.

 Att få alla att känna att Rimbo Hockey är VÅR klubb, och att vad vi vill och kan göra 
med vår klubb är upp till dig, mig och övriga medlemmar.

 Att verka för att föräldrar stöttar ledare och spelare så att verksamheten kan 
bedrivas enligt av Rimbo hockey fastställd plan.

 Att medverka till att god föräldraanda råder inom föreningen. Synpunkter på 
verksamheten tas upp med respektive lagledningar alternativt styrelse.

 Att föräldrar genom sitt engagemang i en positiv anda stöttar spelarna, överlåter 
rättskipning till Domaren, träning och match åt lagledningen.

 Att alltid ha ärliga och raka diskussioner.
 Att föräldrarna informerar sig om RIF:s policys samt riktlinjer och respekterar dem.
 Att inte övervärdera matchens betydelse under ungdomsperioden.
 Att du som förälder uppträder föredömligt – tänk på att du ÄR en förebild.

Föreningens mål för Förenings- och Distriktsdomare

 skall utveckla domaren i en positiv miljö så att han/hon får den nödvändiga 
erfarenheten som behövs för en fortsatt gynnsam utveckling.

 skall ge domaren möjlighet att leva upp till ställda baskrav.
 skall rekrytera nya domare på föreningsnivå.
 skall utgöra en rekryteringsbas för distriktsdomarverksamheten.
 rekrytera och utbilda matchfunktionärer, matchledare och funktionärer.
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