Välkommen till IFK Arboga IK
Ni har barn som upptäckt eller kommer att upptäcka en fantastisk idrott. Välkommen till
IFK Arboga IK. I detta dokument presenterar föreningen några av sina grundläggande
tankar och värderingar gällande ishockeyn i Arboga. Styrelsen, kommittéer, tränare, ledare,
spelare, förälder och andra medlemmar arbetar tillsammans för att dessa ska tillämpas och
fungera i praktiken.
Målsättning
IFK Arboga IK har flera olika mål med verksamheten:


Alla, oavsett ålder och förkunskaper ska få vara med och spela ishockey på sina
villkor.



Skapa ett livslångt intresse för ishockey och föreningsliv.



Behandla samtliga med värdighet och respekt.



Spela i högsta möjliga division med så många egna talanger från föreningen som
möjligt.



Behålla intresset och spelare så långt upp i åldrarna som möjligt.



Verksamheten ska ledas av välutbildade ledare med rätt kompetens att skapa
förutsättningar för såväl individuell- och lagutveckling. Alla ledare ska ha rätt
utbildning för den verksamhet man leder.

Verksamhet
Alla ledare utgår från Svenska Ishockeyförbundets utbildningsmaterial Ishockeyns ABC.
För mer information se http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildning/
Ishockey för barn upp tom U10
Målsättning:



Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.
Verka för att fler pojkar och flickor med olika bakgrund börjar med ishockey.





Uppmuntra allsidigt idrottande och god kosthållning i samarbete med skola och
andra idrotter.
Verksamheten ska organiseras utifrån barns behov, mognad och villkor så att glädje
och gemenskap uppstår.
Fokus ska läggas på rent spel, lek, fostran i etik och moral och god laganda.

Ishockey för ungdom U11 tom U16
Målsättning:
• Ta emot och ge plats för alla som vill vara med.
• Verksamheten ska utformas så att den stimulerar individen till kvalitativ och
långsiktig träning utifrån svensk ishockeys läroplan “Ishockeyns ABC”.
• Hänsyn ska tas till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och
socialt.
• Uppmuntra till goda resultat i skolan.
• Återkommande arbete med utbildningsmaterialet “Fair Play & Respekt”ska
genomföras.
• Ungdomarna ska få en bra kost- och friskvårdskunskap.
• Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.
• Nivåanpassad träning, som ger spelare möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar.
Ishockey för juniorer mellan U16 och J20
Målsättning:
• Svenska Ishockeyförbundets Talangutvecklingsplan är grunden för
spelarutvecklingen mellan 16 -20 år.
• Talangutveckling för spelare och lag både på bredd- och elitnivå
• IFK Arboga IK bedriver föräldrautbildning där man tydliggör föreningens mål,
verksamhetsidé och juniorishockeyns grunder.
• Verka för att behålla ungdomarna inom ishockeyn.
Målvaktsutveckling i föreningen
Svenska Ishockeyförbundets läroplan ”Ishockeyns ABC” ligger till grund för föreningens
utveckling av målvakter. Varje lag utser ansvariga för målvaktsutvecklingen. Dessa
ansvariga upprättar varje år en plan för hur samtliga målvakter i föreningen ska utvecklas
och stimuleras. Kontakt och samarbete med övriga föreningar på läns- och regionnivån är
nödvändig.

Ekonomi
En stabil ekonomi är grunden till en väl fungerande förening där kontinuitet och
långsiktighet är grunden. Barn- och ungdomsishockeyn har en egen ekonomisk uppföljning i
föreningen. Att spela ishockey ska i så stor utsträckning som möjligt alltid vara möjligt för
alla barn och ungdomar. Avgifterna för ishockeyspel ska vara så låga som möjligt.
Avgifterna till föreningen är uppdelade i en medlemsavgift samt ett verksamhetsbidrag.
Organisation
Styrelsen är föreningens beslutande organ. Till styrelsen adjungeras ofta valda
funktionärer, vilket ger en bra bredd i ledningsarbetet. Förutom styrelsen finns, eller är
under utveckling, även:
• Ungdomssektion
• Sportgrupp
• Sponsorgrupp
• Marknadsgrupp
• Matchgrupp
Dessa grupperingar har stora möjligheter att självständigt forma sättet att arbeta.
Grupperingarna utser ansvarig som rapporterar till styrelsen. För att föreningen ska
fungera väl är det en förutsättning att fler medlemmar engagerar sig och bidrar i
ovanstående.
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