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FRÅN ORDFÖRANDENS HORISONT
I skrivande stund är horisonten oändlig.
Om jag samtidigt gör tillbakablicken på 2017 har det varit ett år kantat av nya insikter som
påverkat svensk landhockey både här och nu men också kommer påverka under lång tid framöver.
Insikterna kommer kräva ökad aktivitet, nya föreningar och diskussioner om samarbeten blir
samtidigt aktuell.
Under 2017 avslutades ett stort antal föreningar som både enligt SLHF och RF inte ansågs hålla
måttet. Samtidigt kan vi glädjande nog konstatera att landhockeyaktiviteten ökade.
2017 startade RF en utredning kring vad som inför 2019 kommer krävas som förbund för att vara
del av RF familjen. Exakt vad detta innebär står i skrivande stund inte klart men svensk landhockey
följer detta noggrant. Strategin just nu för att fortsatt vara en del av RF ligger i ökad aktivitet, fler
föreningar och diskussioner med andra förbund om samarbeten. Grunden i arbetet är den ideella
drivkraften för vår idrott med support av de professionella krafter som kan erbjudas.
Förutom dessa stora frågor och olika utmaningar har 2017 inneburit massvis med
landhockeyglädje. Lägeraktiviteter, Hockey4fun, Veteraner som deltog i VM och därefter seriespel.
Funktionärer/ledare/domare/spelare som deltog i både EHF och FIH aktiviteter. Härligt arbete och
fina prestationer från både dam och herrlandslaget i förberedelserna för EM 2018. Johan
Björkman deltog även i år i India Hockey League. Fantastiska insatser och ögonblick på
hemmaplan i Sverige från domare, ledare, funktionärer, spelare i alla åldrar samt med olika
bakgrund och förutsättningar. Stort tack för allt detta och mycket mer under 2017. Det är något vi
gemensamt kan bygga vidare på under 2018.
Bästa Landhockeyhälsningar
Jan-Olof Rydin
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Svenska Landhockeyförbundets styrelse har under året bestått av:

Jan-Olof Rydin

Ella Torstensson

Jaan Jakobson

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Arbetsutskott (AU)

Nils Paulsson

Agnello Fernandes

Liselott Andréasson

Sekreterare

Ledamot

Ledamot
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
Bredd
Idrottslyftet
Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens
barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftets övergripande syfte
är: ”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25
år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt
idrottande i föreningsidrotten.”
Svenska Landhockeyförbundet vill med Idrottslyftet stödja
föreningarna utifrån deras förutsättningar, skapa förutsättningar
att genomföra en verksamhet som är i linje med RFs anvisningar
för barn och ungdomsidrott och idrottens pågående strategiarbete
samt bidra till att föreningarna har fler och mer kompetenta tränare och ledare.
Under 2017 har det varit möjligt för föreningarna att söka bidrag till tre olika typer projekt:
Föreningsutbyten, Strategiarbete samt Kompetenshöja föreningen.
Idrottslyftsansvarig 2017 var Monika Stylin.
Alla ärenden
Totalt antal behandlade ärenden
Antal unika föreningar som har sökt
Antal avslagna ansökningar
Snittbelopp ansökningar
Snittbelopp per ansökan
Medianbelopp per ansökan
Topp 3 beviljat belopp
Förening
Nacka Landhockeyklubb
Lunds Landhockeyklubb Nayan
Valhalla Landhockeyclub

13 st
6 st
2 st
Sökt belopp
16 537 kr
15 000 kr

Beviljat belopp
16 635 kr
15 000 kr

Belopp
50 000 kr
30 706 kr
36 024 kr
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Breddverksamheten
Inom bredd har det satsats på nya som gamla målgrupper. Detta har inneburit att flera nya
föreningar har skapats, bland annat i Uppsala och Halmstad. Nya planer finns redan inför framtida
utvecklingsarbete och på nya målgrupper. Två läger för ungdomar och en veterandag har
genomförts under året.
Ett sommarläger har arrangerats i Lerum den 28–30 juni med ungdomar som var mellan 12–18 år.
25 ungdomar anmälde sig till lägret som hade Urban Björkman som ansvarig tränare. Det
genomfördes total 5 träningspass, 3 matchpass och 2 teoripass.
Förbundet arrangerade ett indoor träningsläger för ungdomar den 16–17 december i Valhallas
idrottshallar i Göteborg. 24 ungdomar anmälde sitt intresse och vi genomförde 2 träningspass och
4st matchpass där 2 av passen var i formaten ”Hockey for fun”.
Lägren var mycket uppskattad av de aktiva och Bredd planerar att genomföra läger även under
2018.
Nya föreningar under 2017: Örsundsbro SK, Löfta Idrottsförening, HULK – Hela Uppsalas
Landhockeyklubb, Halmstad Landhockeyklubb.
Alla nya föreningar har erhållit ett startpaket innehållandes 15 klubbor, 15 bollar och
målvaktsutrustning från Svenska Landhockeyförbundet.

Utvecklingskonferens 2017
Konferensen hölls i samband med årsmötet, denna gång på Scandic Europa i Göteborg.
Nytt för i år var att årsmötet föregick utvecklingskonferensen. På grund av förseningar och
inställda tåg för en del av deltagarna så kom årsmötet igång senare än planerat vilket i sin tur
påverkade konferensen starttid och innehåll också till viss del. Konferensen inleddes dock som
planerat med en föreläsning om Physical Literacy av Pilo Stylin, projektledare för Svenska Budo &
Kampsportsförbundets projekt MotoriQ.
På plats under konferensen fanns förenings- och distriktrepresentanter samt
förbundsrepresentanter i form av styrelse och anställd personal.
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Elit
Stab
Landslagsverksamheten har under 2017 letts fram till årsmötet av Daniel Gass. Därefter av JanOlof Rydin med assistans under slutet av året av Jaan Jakobsson. Staben har försökt att jobba så
nära herr- och damsektionen som möjligt och efter årsmötet har ett antal gemensamma möten
genomförts. Möte har också genomförts precis innan sommaren med SOK kring eventuella
elitmöjligheter på sikt.

Damsektionen
Damsektionen har under året letts av Johan Lindh (förbundskapten), Patric Wallin (assisterande
förbundskapten), Per Carlsson (Team Manager) och Stig Lindström (Team Manager).
Året inleddes med en resa till Kroatien i januari, Croatia Indoor Cup 6-8 januari. Laget slutade 2:a
totalt i turneringen och mötte i finalen Croatia1. Turneringen var en viktig del i den långsiktiga
uppladdningen mot EM i Belgien i början av 2018.
Mycket av 2017 har sedan handlat om just uppladdning mot EM 2018 dels i olika former av
träningsläger, matcher och resor. Även nya kläder har köpts in inför EM

Herrsektionen
Herrsektionen har under året letts av Christoffer Bemert (förbundskapten), och Jan Östlin (Team
Manager).
Även på herrsidan har mycket av året handlat om att ladda upp inför EM i Turkiet i början av 2018.
Detta har gjorts i form av träningsläger, matcher, resor och klädinköp.
Nedan finner ni lite exempel på aktiviteter som genomförts av Herr- resp. Damlandslaget som
uppladdning:
Exempel Aktiviteter Herr- och Damsektionen
13-14 maj Dam och Herr Göteborg (Träningsläger)
19-20 aug Dam Västerås (Träningsläger)
22-24 sep Dam Åkersberga (Träningsläger)
22-24 sep Herr Göteborg (Träningsläger)
14-15 okt Herr Danmark (Träningsmatcher)
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forts. Exempel Aktiviteter Herr- och Damsektionen
14-15 okt Dam Göteborg (Träningsläger)
10-12 nov Dam Hamburg (Träningsmatcher)
17-19 nov Herr Hamburg (Träningsmatcher)
16-17 dec Herr Göteborg (Träningsläger)

Veteran-VM
Under hösten 2016 anmälde SLHF både herr- och damlag till första Veteran VM Indoor i Krefeld,
Tyskland, i februari 2017. Spelarna i damernas lag kom från Lund i söder upp till Gävle i norr. Flera
av spelarna var gamla rutinerade landslagsspelare från 80- och 90-talet men som inte hade spelat
landhockey på 10-20 år. Framförallt hade de inte spelat ihop som ett lag tidigare och det blev bara
tre tillfällen innan själva VM som de tränade tillsammans (jämfört med flera av motståndarlagen
som tränat regelbundet tillsammans under flera år). För herrarna var förutsättningarna något
annorlunda då de flesta av spelarna kom från Göteborg vilket gjorde att de hade lättare att träna
och spela ihop sig. Herrarnas lag bestod även av spelare från Stockholm.
Både herr- och damlaget fick bland annat möta USA under VM. Damerna spelade en jämn och bra
match som Sverige tyvärr förlorade med 2-0. För de svenska herrarna gick det desto bättre och de
vann med 6-2 mot USA. Damerna hamnade till slut på en åttonde plats totalt och herrarna på en
nionde plats.
Intresset för Veteran-VM och för spel överlag för veteraner i Sverige har varit stort och har lett till
flera ”nygamla” medlemmar bland föreningarna. Det hela har också lett till ”nygamla” spelare nu är
tillbaks både i svenska seriespel och i olika ideella roller.
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Admin
Disciplinnämnden
Under året har disciplinnämnden hanterat ett (1) ärende.

Distrikt
Under 2017 anordnades förutom Utvecklingskonferensen även en Ordförandedialog under hösten.
SLHF kallade till en Ordförandedialog i början av sommaren också med anledning av RFs
påbörjade genomlysning av förbundets föreningar men den fick ställas in på grund av få anmälda
deltagare. Under höstens ordförandedialog var uppslutningen desto bättre och så gott som alla
föreningar fann representerade och även de tre distrikten.

Internationellt arbete, representation och internationella framgångar
Svenska Landhockeyförbundet har under året haft Björn Isberg med i styrelsen för det Europeiska
Hockeyförbundet (EHF) samt två personer aktiva inom kommittéer i EHF. I övrigt har en domare och en
tävlingsfunktionär representerat Svenska Landhockeyförbundet vid ett varsitt tillfälle. Vidare
representerade Ella Torstensson Sverige på EHFs 29:e upplaga av General Assembly som tog plats i
Amsterdam den 18 augusti. Innan årsmötet i Amsterdam genomfördes Youth Leadership Festival på
samma plats under ett par dagar. Festival var ett samarbete mellan EHF och det holländska förbundet,
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), och Svenska Landhockeyförbundet representerades där av
Christina Moberg från Lunds LHK Nayan.
Daniel F Gass
Judge: Outdoor Men's EHL KO16 @ Eindhoven
(NED)

Sara Stigzelius
EHF: Development Project Committee

Nicklas Stenberg
Domare: Outdoor Men's EuroHockey Club
Challenge III @ Lipovci (SLO)

Jaan Jakobson
EHF: Finance Committee

Björn Isberg
EHF: Executive Board, Competitions Committee
Outdoor, Member Education committee
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Jämställdhet
Könsfördelningen bland aktiva i idrott i SLHFs föreningar är nästan jämlik och består av 48%
kvinnor och 52% män. Styrelsen har som långsiktig ambition att bibehålla en jämn könsfördelning
inom landhockeysverige och att säkerställa allas rätt att vara en del av en vinnande gemenskap.

Kansliet
Kansliet hyr fortsatt in sig hos Göteborgs Innebandyförbund på Engelbrektsgatan i Göteborg. Vi
har under året hyrt två kontorsplatser där. Vi hyr fortsatt även förråd i anslutning till kansliet, på
Teatergatan i Göteborg.

Personal
Under 2017 har ett flertal personer arbetat för Svenska Landhockeyförbundet. Monika Stylin har
fortsatt på heltid i rollen som förbundsutvecklare i sin tillsvidaretjänst. Kristian Haraldsson valde i
början av året att avsluta sin projektanställning som annars skulle ha löpt fram till mitten av april.
För att kunna genomföra den inplanerade barn- och ungdomshelgen i Göteborg under februari
månad kallades då Sara Stigzelius in. Sara arbetade under en två veckors period med planerandet
och genomförandet.
Redan under slutet av 2016 fick vi på deltid en praktikant från Bosöns Idrottsfolkhögskola, Emil
Zetterlund. Emil, som utgick från Stockholm, fortsatte sin praktikperiod fram till och med maj
månad 2017 och genomförde bland annat ett antal drop in-träningstillfällen för nyanlända i
Fisksätra sporthall i Nacka.
I slutet av mars anställdes Madeleine Håkansson på 50% för en period av tre månader. Madeleine
tog vid där Kristian hade lämnat och påbörjade ett arbete med att skapa ett slags koncept för att
få studentföreningarna att kunna leva vidare på egna ben, utan den landhockeyspecifika kunskap
som våra övriga föreningar har. Madeleine var stationerad på kansliet i Göteborg.
Ella Torstensson, som valdes in i styrelsen på årsmötet i april 2017, påbörjade under juni ett
uppdrag som löpte fram till årsskiftet. Ella har under hösten färdigställt SLHFs riktlinjer för barnoch ungdomsidrott samt drivit arbetet framåt med att utveckla det koncept som Madeleine
påbörjade. Vidare har Ella inlett arbetet med en introduktionsutbildning för ledare nya för
landhockeyn.

Styrelsearbete
Under 2017 har sexton styrelsemöten hållits samt ett antal möten med arbetsutskottet (AU).
Styrelseledamöter har representerat Svenska Landhockeyförbundet vid ett flertal turneringar samt
nationella och internationella konferenser (se Internationellt arbete & uppdrag).
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Utbildning
Under sommarlägret i Göteborg i juni genomfördes tre teoripass, om inspiration, träningslära och
styrketräning, med Urban Björkman som ledare.
I samband med den del av seriehelgen som genomfördes i oktober i Göteborg fick Lunds
Landhockeyklubb Nayans dam- och herrlag en utbildning i Löpteknik som bekostades av
Idrottslyftet och som arrangerades med hjälp av förbundet. I november genomfördes en
tränarutbildning i Nacka, där personer både från Nacka LHK och Solna Landhockeyförening
Mesaicos deltog. Ledare för kursen var Urban Björkman.
En översyn av utbildningskalendariet har påbörjats i syfte att synka relevanta utbildningar med
säsongerna (inomhus respektive utomhus). Det har även funnits en ambition om att tydliggöra i
den större utbildningsstrukturen både hur utbildningsutbudet ser ut samt vilka kvalifikationer som
krävs för olika roller. Tydligaste exemplet finns inom domarverksamheten, där vi vill se olika
steg/nivåer för att få möjlighet att döma olika nivåer av matchspel.

Tävling
SM i Indoorhockey 16/17 spelades i Järla Sporthall i Nacka. Damfinalen spelades mellan Partille
SC och Lunds LHK Nayan. Matchen slutade 5–1 och därmed blev Partille SC återigen Svenska
Mästarinnor. Herrfinalen som spelades mellan Partille SC och Nacka LHK slutade 11–0 med
Partille SC som Svenska Mästare i år igen. I herrjuniorklassen avgjordes finalen mellan Lerum LK
och Roslagens IF där Lerum LK stod som segrare och Svenska Mästare med resultatet 5–3. I
samtliga klasser har de svenska mästarna också stått som seriesegrare.
Indoorsäsongen 17/18 drog igång med en första spelhelg i oktober i Göteborg och det spelades
även parallellt samtidigt i Åkersberga och Örsundsbro. Därefter har matcherna löpt vidare i Partille,
Nacka och Lund. Mest glädjande är att vi har haft 21 st domare under säsongen som dömt någon
av matcherna under 2017.
SM ute blev 2017 en succé på Heden i Göteborg med många fler deltagande lag än de senaste
åren. 5 stycken damlag deltog och här blev Nacka LHK återigen Svenska Mästarinnor. Även i
herrklassen blev Nacka LHK Svenska Mästare och här deltog totalt 6 lag. 3 herrjuniorlag deltog
och Roslagens IF blev Svenska Juniormästare.
Spelmässigt måste vi vara mycket nöjda med tävlingssäsongen 2017.
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Indoor Hockey
Seriespelet 2016-2017 spelades som nationell serie för herr- och damseniorer samt herr- och
damjuniorer.
Följande lag kvalificerade sig till
SM-slutspel

Finaler

Herrar

Partille SC, Roslagens IF, Nacka
LHK, Lunds LHK Nayan

Partille SC – Nacka LHK 11–0

Damer

Partille SC, Nacka LHK, Roslagens
IF, Lunds LHK Nayan

Partille SC – Lunds LHK Nayan 5–1

Herrjuniorer

Lerum LK, Valhalla LHC, Roslagens
IF, Åkersberga LHK

Lerum LK – Roslagens IG 5–3

Svenska Mästare Indoor Hockey 2017
Herrar

Damer

Herrjuniorer

Partille SC

Partille SC

Lerum LK

Landhockey
SM-slutspelet avgjordes som gruppspel där vinnarna avancerade vidare till final.
Deltagande lag under SM-helgen

Finaler

Herrar

Valhalla LHC, SLF Mesaicos, Lunds
LHK Nayan, Roslagens IF, Partille
SC, Nacka LHK

Nacka LHK – Partille SC 4–1

Damer

Lunds LHK Nayan, Valhalla LHC,
Partille SC, SLF Mesaicos, Nacka
LHK

Nacka LHK – Partille SC 3–1

Herrjuniorer

Roslagens IF, Valhalla LHC, Lerum
LK

Roslagens IF
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Svenska Mästare Landhockey 2017
Herrar

Damer

Herrjuniorer

Nacka LHK

Nacka LHK

Roslagens IF

Resultat från säsongerna finns på https://landhockey.se/tavling/tidigare-sasonger
Domarkommittén
Följande domare har deltagit i SM i Indoorhockey och SM i Landhockey:
Mats Jansson, Nicklas Stenberg, Surjit Singh, Stefan Rundström, Ivan Tomac, Javed Khan och
Siyabonga Baskiti.
Under året har flera personer deltagit som domare under seriespel och TK vill rikta ett stort tack till
er alla.
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SLUTORD
Vi lägger nu 2017 till handlingarna och ser fram emot ett 2018 med ökad aktivitet och nya
möjligheter. Arbetet fortsätter inom alla SLHF:s verksamhetsområden och i nära samarbete med
både RF, SISU och EHF. Grunden i all vår verksamhet kommer från våra medlemmar, föreningar
och distrikt både under 2018 men också framöver. Även här är horisonten oändlig.
Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka de professionella krafter som bidragit till vår idrottsliga
verksamhet under det gångna året: Monika Stylin, Ella Torstensson och Madeleine Håkansson. Vi
vill också tacka våra domare, förbundstränare, tekniska funktionärer och engagerade
organisationsledare i SLHF för det fina arbete ni för för svensk landhockey.
Till sist vill styrelsen tacka alla ideella krafter i vår idrott för det gångna året.

Jan-Olof Rydin

Ella Torstensson

Jaan Jakobson

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Nils Paulsson

Agnello Fernandes

Liselott Andréasson

Sekreterare

Ledamot

Ledamot
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