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Inledning och bakgrund. 
Dessa riktlinjer har tillsammans med utvecklingsplanen tagits fram av Kanslichef, tränare samt ledare inom klubbens 
ungdomssektion under vintern 2017. De utgick ifrån tidigare gällande “Röda tråden” och har omarbetat delar av 
materialet samt kompletterat med en del nytt innehåll. 
 
Syfte och användning. 
Avsikten med dessa riktlinjer är att ge tränare, lagledningar och föräldrar lämplig styrning och riktlinjer för den 
verksamhet som utförs under året inom Hockeyskolan samt Ungdomslagen upp till och med A1. 
 
Det är Lagledaren och Huvudtränarens gemensamma ansvar att säkerställa att alla involverade inom egen 
”lagorganisation” får tillräcklig kännedom och förståelse för dessa riktlinjer. 
 
 

LEDORD 
Det ska vara kul att spela hockey i Trollhättans HC 
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Du är en viktig spelare 
Att vara en av spelarna i Trollhättans HC - är och ska vara, något alldeles extra. Detta dokument är ett rättesnöre i 
föreningen. 
Under din tid som hockeyspelare får du uppleva mängder av positiva saker som kamratskap och skoj med 
kompisarna. En social grund att stå på. 
 
Framtiden 
Ungdomssektionen i Trollhättans HC är vår viktigaste verksamhet. Den bygger vi från 
grunden. Från Hockeyskolan upp till och med U16. Vidare till Junior- och representationslagen. 
Representationslagen, A-lagets/Damlagets placering och avancemang i serierna är en inspirationskälla för en god 
ungdomsverksamhet och kommer vara prioriterat. 
I slutänden ger det förhoppningsvis föreningen många egna förmågor som vi stolt kan visa upp i våra 
representationslag. 
Ungdomsverksamheten är en god investering för framtiden. 
 
Träning på alla nivåer 
Som ung spelare i Trollhättans HC får du både social träning och träning som 
ishockeyspelare. 
Etik och moral är naturliga inslag. Du får träning i att umgås i grupp och lära dig att ta ansvar för dig själv och för 
dina kamrater. 
Ju högre upp i åldrarna desto mer ökar de sportsliga kraven. 
 
Utbildade ledare 
Trollhättans HC ska ha kvalificerade ledare. Ledare som är välutbildade, entusiastiska och väl lämpade att arbeta 
med ungdomar. I Trollhättans HC är vi glada och tacksamma att vi har så många kvalificerade ledare. 
 
Viktiga punkter för THC ungdom 
 Fostra egna spelare till våra representationslag 
 Skötsamhet på och utanför planen 
 Respektera andra 
 Utveckla individer 
 En förening för alla 
 
Miljö 
Verksamheten ska bedrivas i en socialt god miljö. Känslan av samhörighet och gemenskap styr till stor del 
utvecklingen av sociala mönster och vanor. Ledare i vår förening ska sträva efter att skapa en sådan miljö där 
positiva attityder och vanor stimuleras. 
Medlemsavgiften ligger till grund för att spelarlicensen betalas till Hockeyförbundet. 
 
Försäkringar 
Spelaren är försäkrad genom klubben först då medlemsavgiften är betald. 
Vid utebliven betalning av medlemsavgift inträder tränings- och spelförbud, detta hävs när full betalning gjorts. Detta 
gäller samtliga spelare och ledare. 
 
Individen 
Trollhättans HC ser till den enskilde individens sociala och sportsliga utveckling. 
 
Vår inriktning 
Trollhättans HC – En förening för ALLA 
Fostra egna produkter till våra egna representationslag 
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Nivåanpassning 
Att nivåanpassa innebär enligt Trollhättans HC att ta hänsyn till den individuella spelarens utveckling oavsett ålder och 
att Trollhättans HC anpassar träning och laguttagning utifrån detta. Detta kan praktiskt innebära att du tränar och 
spelar med spelare på samma nivå och även att uttagning till match kan anpassas utifrån vilket motstånd det är.  
Beslut på nivåanpassning görs alltid av ungdomsansvariga och tränare tillsammans. Alla ledare har ansvar att engagera 
sig i alla barn/ungdomar så att spelarna upplever alla aktiviteter som lekfulla och givande. Alla barn/ungdomar ska bli 
sedda i vår verksamhet. 
Trollhättans HC välkomnar alla nya spelare i klubben oavsett ålder.  
Vår rekommendation är att spelare som vill börja spela hockey och är äldre än D-Ungdom gör en provträning med sin 
åldersgrupp och att tränare därefter gör en bedömning om vart den nya spelarens kunskapsnivå ligger och där börjar 
spelaren att träna för att på sikt kunna träna med sin åldersgrupp. 
 
Istider 
Förutsättningar: Vi har de istider som vi har varken mer eller mindre. Föreningen för en dialog med kommunen där vi 
diskuterar ytterligare istid. 
Senior herr och dam samt HS är Prio 1. J-Lag Prio 2. Ungdomslag inkl. Flick är Prio 3. Veteran Prio 4. 
Vid specifika fall kan ändringar i istider förekomma 
 
Matcher 
Träningsnärvaron påverkar match tid för den enskilde individen. 
Grundregeln är den att tränar du spelar du.  
Vid lag med mer än tre femmor så spelar du match på rullande schema kopplat till träningsnärvaro. 
Vid mindre än tre femmor ska möjligheten finnas att låna spelare både uppifrån och nerifrån. 
 
Målvaktsträning 
Klubben ska stötta med målvaktstränare från C-Ungdom och uppåt. 
Målvaktstränare deltar på resp. lags träning, dock ej alltid men så ofta som möjligt. 
 
Kost 
Vid träning/match råder godis och läsk förbud i alla lag. 
Tränare/Ledare i respektive lag bör kontinuerligt informera föräldrar och barn vikten av att äta mycket och rätt samt 
dricka vatten. 
 
Spelarövergångar 

Trollhättans HC följer Västgötamodellen 
 
Tränare/ledare 
 ABC-pärmen och detta dokument ska vara vägledande för samtliga tränare/ledares arbetssätt. 
 Trollhättans HC ska ha kvalificerade ledare. Ledare som är välutbildade, entusiastiska och väl lämpade att arbeta 

med ungdomar. 
 Tränarna ska vara aktiva vid träningar. Visa, instruera och berömma! 
 Tränare och ledare ska beredas möjlighet till regelbunden utveckling och utbildning 
 Utbildningsnivån för tränare/ledare definieras av Svenska Hockey förbundets utbildningstrappa och Trollhättans 

HC utbildningsplan. 
 Trollhättans HC ska i möjligaste mån se till att samtliga tränare och ledare har likvärdig klädsel som är 

representativ för klubben vid träning och match. Detta för att ge ett tydligt, korrekt och enhetligt intryck. 
 Se till att detta dokument följs 
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Mitt ansvar som förälder i Trollhättans HC 
Att vara förälder i THC innebär ett engagemang. Klubbens verksamhet är beroende av ideella krafter i den dagliga 
verksamheten. Detta är klubbens styrka som stärker såväl klubbkänslan som klubbens ekonomi. 
 
Därför är det av vikt att alla föräldrar i klubben sköter sina åtaganden som de blir ålagda av sina respektive lagledare 
alternativt klubbledning. 
 
Föräldrar ska: 
1. Bemanna kiosktiderna som lagets kioskansvariga tilldelar. Kan Ni inte ta er tilldelade tid så löser ni själva en 

ersättare i första hand. Går inte detta så löser ni vakansen i samråd med respektive kioskansvarig. 
2. Vara funktionär på hemmamatch. Internutbildningar hålls i klubben varje säsong om hur sekretariat och annat 

runt våra hemmamatcher sköts. Håll utkik och anmäl er! För att en hemma match ska bli av måste det finnas 
funktionärer från det egna laget. 

3. Bemanna funktioner under cup. Under våra cuper bemannar föräldrar och aktiva samtliga funktioner runt cupen. 
Vid cuper som klubben bedriver där klubben EJ har spelande ålderslag kan vilket lag som helst komma att bli 
tilldelade ansvar för denna cup. Det är då viktigt att se helheten i klubbens ekonomi och inte bara det enskilda 
laget. Beslut om vilket lag som ansvarar för dessa cuper tas av styrelsen. 

4. Bemanna kubbens aktiviteter vid olika arrangemang som framgår av aktivitetskalendern. Aktivitetskalendern 
planeras av klubbens marknadsgrupp. 

5. Visa hänsyn och respektera de beslut som tas av lagets tränare. Lagets tränare tar ut spelande lag baserat på 
träningsnärvaro. 

 
Som förälder i Trollhättans HC agerar du alltid sportsligt och är en positiv förebild. Att heja på och stärka spelarnas 
självkänsla är viktigt. 
 
Att håna motståndare, egna spelare, domare eller funktionärer är inte acceptabelt. 
 


