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TV-pucken har en lång historia bakom sig. Värmland vann den första turneringen 1959. 

Västerbotten hör till de distrikt som varit framgångsrika. Den första segern kom redan 

1961 och den senaste 2013.  

Stålbucklan var en riksomfattande distriktslagsturnering för flickor sedan 2012 i 

Svenska Ishockeyförbundets regi. Från 2019 ingår verksamheten i TV-pucken. 

Västerbottens Ishockeyförbund bedriver distriktslagsverksamhet som har som 

målsättning att motivera, utbilda och utveckla spelare. För att som U-16 mäta 

kunskapsnivån i Västerbotten mot andra distriktslag i turneringen TV-pucken  

Utifrån Västerbottens ishockeyförbunds Vision - Att vara ett av landets ledande 

distrikt i att utveckla distriktets föreningar, spelare, ledare och funktionärer – Sätts en 

hög målsättning – Att nå minst till finalspel i TV-pucken. 

 

 Ditt ansvar som förälder/anhörig: 

• Meddela ansvarig ledare om det finns speciella omständigheter runt spelaren. 

• Sprid ett positivt budskap om laget till andra i din närhet. 

• Kommunicera frågor gällande distriktlagverksamheten till ansvariga i 

distriktverksamheten. 

• Motivera och skapa en bra grund för spelaren att utföra en bra prestation. 

• Diskutera med spelaren den målsättning och de regler som finns i dokumentet 

för respektive åldersgrupp.  

• Att lagledare har korrekt kontaktuppgifter (mobilnummer, epost) till barn och 

förälder. (TV-pucks året) 

• Vara aktiv att söka information. Föräldrainformation kan ges på olika sätt – 

Hemsidan och sociala medier, Epost, Föräldramöten på camp, Digitala möten.  

• Saknar du information eller har synpunkter och åsikter – kontakta 

Västerbottens ishockeyförbunds representanter i distriktskommittén för U13-

U15 eller lagledaren under TV-pucksåret. 

• Anmälan och betalning sker via förbundets hemsida. (Idrottonline) 

 

Kontaktinformation för ansvariga personer i Västerbottens Ishockeyförbund.  

http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Kontaktaoss/  
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Ledarteam 

 
Distriktskommittén utser ledare till distriktslagen. Ledarna tar över ansvaret för laget 

inför nivå U-15/16 (TV-pucken). I ledarteamet ingår tränare, målvaktstränare, 

lagledare och materialansvarig. 

Ledarna informeras om dokumentet ”Riktlinjer och Målsättning för distriktslag” och 

därefter skriver ledaren på kontraktet som bekräftelse att man är införstådd med 

riktlinjerna och accepterar uppdraget. 

Ledarna ska utbildas enligt fastlagda utbildningskrav (se utbildning) 

Förbundsrepresentant ska ingå i ledarteamet vid representativa aktiviteter. 
 

Utbildning 

 

Alla distriktsledare skall gå förbundets fortbildning varje år samt att ledare i 
respektive åldersgrupp skall gå Svenska Ishockeyförbundets utbildning för 
distriktslagslagstränare. 
 
För Västerbottens Ishockeyförbunds tränare gäller att BU/2 (Barn och 
Utbildning nivå 2) eller J/S 2 samt MV/2 (Målvaktstränare nivå 2) ska finnas i 
gruppen.  
 
 

Ekonomi 

Budget upprättas av distriktskommittén och godkänds av styrelsen i Västerbottens 

ishockeyförbund. 

 

Fotografering 

I samband med Västerbottens ishockeyförbunds verksamhet kan fotografering 

förekomma av spelare i syfte att kunna marknadsföra verksamheten. 

I och med att ni deltar i förbundets verksamhet så anses ni SAMTYCKA till fotografering. 

Är det så att ni INTE SAMTYCKER måste ni delge det till ansvarig ledare på plats eller 

till lagledare för TV-pucken. 

 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår till spelare/föräldrar för resor och mat till och från samlingsplatsen 

för aktiviteten. 
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Resor/mat/Logi 
Resor till och från cuper/turneringar sker gemensamt i laget med buss, tåg eller 
flyg. Endast spelare, ledare och förbundets ansvariga åker i arrangerat 
färdmedel. Gäller för året det spelas kval- och slutspel i TV-pucken. 

Till TV-puckens finalspel får laget anlända till spelplatsen ett (1) dygn före första 
match. 

Ansvarig turneringsarrangör ordnar förläggning, skolsal eller liknande golvlogi. Spelarna 

svarar för övernattningsutrustning 

Utrustning TV-pucken 

Inför Cuper och representationsmatcher får spelare låna 

Uttagen spelare får av Västerbottens Ishockeyförbund låna följande utrustning under 

turneringen. 

• 1 överdrag till hockeybyxa 

• 2 par damasker 

• 2 matchtröjor 

• Hjälm med galler 

• Matchhandskar 
 

 

Ledarteamet är ansvariga för att den utlånade materialen samlas ihop direkt efter sista 

matchen vid respektive turnering och återlämnas till Västerbottens Ishockeyförbunds 

förråd vid Skellefteå Kraft Arena vid hemkomst 

Alla inköp skall godkännas av ordförande i distriktskommittén.  

 

Personlig utrustning (lag-kläder) 

Innan TV-puckens kvalspel behövs inga lag-kläder. 

Till TV-pucken kvalspel och slutspel kan det ske inköp av jackor och/eller 

en träningsoverall. Inköpen organiseras av förbundet med samarbete med 

CCM (avtal med Västerbottens Ishockeyförbund). För att minimera 

kostnaden för föräldrarna så bygger det på att spelare/föräldrar säljer 

reklamplats. Särskild information om detta kommer att delges de föräldrar 

vars barn kommer att representera Västerbotten i TV-pucken. 

 
Kontakt ska tas med ordförande i Distriktskommittén. 
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Övrigt 

Distriktskommittén måste kontinuerligt informera spelare och föräldrar om målet med 
verksamheten och tydligt ange förutsättningar vid laguttagningar, resor, inköp av 
utrustning mm. 
 

Riktlinjer U13 och U14 

 

Målsättning 

• Att utbilda spelare och ledare/föräldrar.  

• Att informera föräldrar om förbundets verksamhet.  

• Att vara ett föredöme på och utanför isen. 

• Alla spelare i Västerbotten inbjuds till camperna  

Verksamhetsplan, datum och tid finns på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida. 

Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/ 

Övrigt 

• Ledarteam utses av Distriktskommittén med stöd av IF 

Björklöven/Teg och Skellefteå AIK.   

• Tränare/ledare och föräldrar från representerade lag bör delta på 

den första U13 och U14-campen för informationsutbyte.  

Syfte och mål med ”Förbundscamperna” U13/U14 

 

Syftet med Västerbottens Ishockeyförbunds camp verksamhet är att utveckla våra 

ungdomsspelare. Utbildningen är såväl praktiskt som teoretiskt inom ämnena fysisk 

träning, individuell teknik, individuell taktik, näringslära, tävlingslära och ”fair play”. 

 

Målet är att alla flickor och pojkar deltar på ”Förbundscamperna”. Deltagarna skall bli 

medvetna om vad som krävs av dem för att bli distriktslagsspelare där slutmålet är att 

spela TV-pucken eller att delta i regionslaget ”Team Lappland”. 

Ishockeyförbundets distriktskommitté ansvarar för utbildningen som utförs i 

samarbete med föreningarna IF Björklöven/Teg och Skellefteå AIK. 

 

 

 

http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/
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Organisation Förbundscamp U13 och U14 

1 Campansvarig 
2 Tränare  
1 MV-tränare  
1 Fys.-tränare 

 
 
Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida. 
Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Riktlinjer U15 
(Pojkar) 

 

Målsättning 

• Att utbilda spelare och ledare/föräldrar.  

• Att informera föräldrar om förbundets verksamhet.  

• Att vara ett föredöme på och utanför isen. 

• Alla spelare i Västerbotten inbjuds till camperna  

 

Deltagaravgifter 

Iscamperna: 500 kr/dag 
Fyscampen: 300 kr/dag 
 
Anmälan och Betalning sker via hemsidan. (Idrottonline) 

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida. 

Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/ 

 

Organisation 

Distriktskommittén utser distriktslags ledare som ansvarar för verksamheten till och 

med TV-puckens avslutning 

 

 

 

 

 

 

http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/
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Riktlinjer U15 (Pojkar) 

 

Målsättning 

• Att utbilda spelare och ledare/föräldrar.  

• Att informera föräldrar om förbundets verksamhet.  

• Att vara ett föredöme på och utanför isen. 

• Alla spelare i Västerbotten inbjuds till Camperna  

 

Deltagaravgifter 

Iscamperna: 500 kr/dag 
 
Anmälan och Betalning sker via hemsidan (Idrottonline) 

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida. 

Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/ 

 

Organisation 

Distriktskommittén utser distriktslags ledare som ansvarar för verksamheten till och 

med TV-puckens avslutning 

 

Övrigt 

• Externa tränare kan anlitas 

• En ledare från ledarteamet (U15) bör delta vid TV-puckens slutspel som 

observatör/kunskapsöverföring (U16).    

  

http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/
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Riktlinjer TV-pucken (U15/U16 för flickor, U16 för pojkar) 

 

Målsättning 

• Att gå till finalspel för både pojkar och flickor 

• Att bästa lag spelar utifrån tränarnas bedömning för att kvalificera sig till 

slutspel och att vinna turneringen. 

• Att vara ett föredöme på och utanför isen. 

Verksamhetsplan, datum och tid på Västerbottens Ishockeyförbunds hemsida. 

Se: http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Kvalet  

Deltagaravgifter 

Iscamper 2st a 500: - 

Matchcamp 1000: - 

Kvalspel Östersund (pojkar) Kalix (flickor) 2500: - 

Finalspel i Umeå 2500: - 

Lagaffisch 2500: - Ska publiceras i VK och Norran. 

 

Alla avgifter betalas via hemsidan (Idrottonline) 

 

Exempel på planering.  

För er rätta och detaljerade aktuella planering se hemsidans planeringskalender.  

Träff 
Antal 
sp. Period Dagar Plats Övrigt 

Sommarcamp (eventuell) alla V 26 2 Region   

Iscamp 1 alla V 30 1 Region   

Iscamp 2 30+4 V 34 1    

TV pucken kvalspel 20+2 V 36 3     

TV pucken finalspel 20+2 V44 3    

      

 

Övrigt 

• Ledarteamet är instruktörer vid camperna. 

• Förbundsrepresentant (GM) utses av kommittén för respektive lag, pojkar och flickor 

och skall ingå i TV-puckens organisation. GM:s uppgift är att vara överledare och 

därmed vara förbundets kontakt med arrangörer, föräldrar och ledare under kval- och 

slutspelet för TV-pucken. 

• Externa tränare kan anlitas 

  

http://www.swehockey.se/Distrikt/VasterbottensIshockeyforbund/Kvalet
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Inplanerade verksamheter för säsongen 22/23  

 

U13 födda 2010  

 

Iscamp  24–25 sep Boliden lör/Vindeln sön  alla  

 

Iscamp  4–5 feb  Norsjö lör /Nordmaling sön alla 

  

Fyscamp  6 maj Skellefteå?  lör  alla

    

 

U14 födda 2009 

 

Iscamp  8–9 okt  Nordmaling lör  / Norsjö sön  alla  

 

Matchcamp  18 feb Umeå lör (Nolia 2 hallar)  alla 

  

Fyscamp 13 maj Skellefteå?  lör  alla

     

U15 födda 2008 

Matchcamp  17 sept. Burträsk (½ AIK- ½ Löven) lör   alla 

Matchcamp  18 sept. Burträsk (½ AIK-½ Löven) sön alla 

Matchcamp 11 feb  Nordmaling lör  alla   

Matchcamp  12 feb Burträsk sön  alla 

 

 

TV-pucken pojkar  födda 2007 

Iscamp lö 20 aug  Vännäs   alla 

Iscamp sön 21 aug   Skellefteå   alla 

Iscamp lö 27 aug Vännäs   30+4 

https://www.swehockey.se/Distrikt/vasterbottensishockeyforbund
https://www.swehockey.se/Distrikt/vasterbottensishockeyforbund
https://www.swehockey.se/Distrikt/vasterbottensishockeyforbund
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Match Norrbotten  lö 3 sep Skellefteå   20+3 

Match SAIK B-jun  sön 4 sep Skellefteå   20+3 

Kval TV-pucken 8–11 sep Östersund   20+3 

TV-pucken slutspel  V.44 Umeå   20+3

      

 

TV-pucken tjejer födda -07–08 

Fyscamp   14 maj Umeå  alla 

Fyscamp uppföljning  11 juni Umeå/Skellefteå alla 

Ispass/fystest  20 augusti   Skellefteå?  alla

    

Ispass – Uttagning  27 eller 28 aug Umeå alla 

Matchutbyte Norrbotten/Ispass 9–11 sep  Ej klart 20+3 

TV-pucken kval  16–18 sep  Kalix 20+3 

Samling/Ispass  22 eller 23 okt Ej klart 20+3 

TV-pucken slutspel Umeå 1–6 nov?  Vindeln/Umeå 

 

U14 Team Lappland 09   

Iscamp  26 dec  Malå/Lycksele   alla    

 Per Svartvadet Cup januari Ö-vik  alla

   

U15 Team Lappland 08 

Iscamp  26 dec Malå/Lycksele alla 

Armécupen  januari? Boden  alla

    

U16 Team Lappland 07 

DM-deltagande  dec V-botten  alla  

Eventuellt deltagande i någon cup 
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Flickcamp födda 09/10 (U-13/U-14) 

Iscamp  1 oktober lö Vindeln  alla 

Iscamp  25 feb lö Norsjö  alla 

 

Målvaktscamp födda -08, -09, -10 (U-13 till U-15) 

Vi arbetar för att arrangera en ”ren” målvaktscamp under året. Vi fortsätter 

planeringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 


