Verksamhetsberättelse 2018

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN SUMMERAR
2018 ska sammanfattas och visst är det ett år fyllt av hårt arbete, men också utdelning i form av
framgångar. I denna summering vill jag också passa på att visa hur vi under året levt vår
värdegrund. Under året har vi gjort internationella framgångar och banat väg för framtiden. Både
landslag och klubblag har presterat väl på såväl EM som Europacup inomhus: Herr- och
damlandslaget lyckades stanna kvar i näst högsta divisionen, precis som Partille SCs damer
gjorde i Europacupen. Partilles herrar lade grunden för ett spännande 2019 genom att ännu en
gång klättra upp i högsta divisionen i Europa. Även utomhus har Sverige och svensk landhockey
varit representerad i form av Nacka LHK i Europacup, både på herr- liksom damsidan.
Internationell kan vi också kalla vår landhockeyfamilj inom Sverige, både i form av att representera
Sverige internationellt i både turneringar och i kommittéarbete, men också genom den mångfald
som berikar oss som idrott här på hemmaplan.
2018 är också ett år där vi blivit utmanade i att vara ärliga. Efter genomlysningar av såväl media
som RF har vi fått titta på oss själva på nytt, där vi har valt att vara ärliga både mot oss själva och
externt. Sanningen är att vi, trots att vi presterar väl internationellt, är små inom den svenska
idrottsrörelsen. 2018 har därför varit ett viktigt år, där mycket arbete har lagts på att fundera över
framtiden.
Trots dessa utmaningar har vi under 2018 fortsatt bredda vår idrott. Sent under 2017 fick vi
en ny förening i form av Halmstad Landhockeyklubb, som vuxit stabilt under året. Vi spelade SM i
Älmhult för första gången och unikt i vår historia. Vi är fortsatt en fantastisk idrott med stor bredd,
som ser värdet i varje medlem.
När vi så blickar fram mot 2019 vill jag påminna om vårt förhållningssätt, MOI. När vi går in i mer
ovissa tider än på länge, kan det vara nyttigt att bära med sig hur vi vill att vi inom svensk
landhockey ska agera.
Vi är medvetna och de val vi kommer att ställas inför ska vi göra medvetet. Arbetet under 2018
med att titta på framtida alternativ kommer högst sannolikt bära god frukt i den framtid som
kommer. Därför kommer vi som förbund att fortsätta att hålla oss uppdaterade på vår omvärld,
prata med rätt aktörer, för att på ett medvetet sätt kunna ta beslut om hur vi ska gå framåt.
Vi kommer ha möjlighet att agera offensivt. Genom att fortsätta arbeta proaktivt kan vi lättare
förutse vad framtiden kommer att ge, men också vara mer ledande i att driva fram en bra lösning

för oss som förbund. Varje landhockeyspelare vet att det gäller att vara först på bollen om du vill
föra spelet.
Detta leder oss osökt in på vårt tredje ledord: Innovativ. Detta är minst sagt en tid att tänka nytt! Vi
står inför ett tufft 2019, där vi räknar med att beslut tas inom idrottsrörelsen som kommer att få
konsekvenser för oss. Därför är jag glad och stolt att kunna säga att vi under året lagt mycket tid
och energi åt att arbeta just innovativt och nytänkande för att lägga en god grund för medvetna
beslut kring vår framtid, och jag har stor tilltro till att vi kommer att fortsätta på det spåret även
under 2019.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla er som tillsammans arbetat hårt för svensk
landhockey under året - på, av eller vid sidan av planen. Osäker framtid till trots har jag stor tilltro
till oss som förbund. Tillsammans är vi svensk landhockey och tillsammans gör vi den fantastisk!

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Elit
Landslag Indoor
2018 startades med att damlandslaget, som en sista uppladdning inför EM, åkte till Leipzig för en
träningsturnering. Samtidigt åkte herrlandslaget till Mason Cup i Danmark. Uppladdningen var
intensiv för båda lagen, som båda spelade i B-divisionen (Championship II). För damernas del var
detta första gången på 20 år! Båda lagen presterade väl i EM, där damerna kämpade sig till en 6:eplats och säkrade en plats i B-divisionen för EM 2020! Tidigare har det bara gjorts två gånger, 1998
(också 6:e-plats) och 1996 (5:e-plats). Herrarna missade biljetten till A-gruppen med en hårsmån
och bärgade hem bronset i B-gruppen.
Resterande del av året har för landslaget inneburit uppladdning inför U21-EM 2019. Ett flertal
landslagssamlingar har hållits under hösten. Landslagen har också fått tillgång till Bosön för att
göra fystester och teambuilding med stöd av Riksidrottsförbundet (RF).
I december genomfördes i Göteborg årets sista läger för juniorerna. Helgen var ett samarrangemang tillsammans med breddsektionen, där ett 20-tal barn och ungdomar fick möjligheten
att träna och spela tillsammans med juniorlandslagen. Dessutom fick junior-landslagen ta del av
föreläsning i Physical Literacy.

Stab
Fram till årsmötet i april var det Jan-Olof Rydin som var ansvarig från styrelsen för elit, efter
årsmötet tog Agnello Fernandes den rollen tillsammans med Ella Torstensson.
Damlandslaget samt damjuniorlandslaget har under året letts av Johan Lindh och Patric Wallin
som förbundskaptener. Per Carlsson, Stig Lindström och sedermera Lena Lindström har fungerat
som team managers.
Herr- och herrjuniorlandslagen har haft Christoffer Bemert som förbundskapten och Jan Östlin
som team manager. Vid slutet av året stöttade även Jerker Lennevi samt Joakim Björkman upp
som team manager respektive assisterande coach.
Till slut vill vi tacka alla spelare och ledare, lokalt samt på elitnivå, som har bidragit till att föra våra
landslag framåt.

Europacuper
Efter vinst Indoorsäsongen 2017 representerade Partille SC under februari månad Sverige i
Europacup Indoor 2018 på både herr- och damsidan. Partilles herrar placerade sig på en 2:a plats i
B-divisionen (Club Trophy) och avancerar därmed till A-divisionen (Club Cup) 2019! Partilles damer
spelade sig till en 3:e-plats i C-divisionen (Club Challange I) och avancerar därmed också, till Bdivisionen (Club Trophy) 2019!
I maj var det dags för Europacup utomhus där Nacka LHK representerade Sverige i D-divisionen
(Challenge III), både på dam- och herrsidan. Herrarna placerade sig på en 4:e-plats och damerna
på en 6:e-plats.

Masters-VM
Under 2018 fick vi inbjudan till Masters-VM (veteraner) i Indoor Hockey som skulle komma att
spelas i Hong Kong under februari 2019. Till en början hade vi ett stort antal intresserade men det
slutade ändå med att vi inte anmälde något lag alls, efter att ett större antal spelare lämnat
återbud.

Tävling
Till indoorsäsongen 2017/2018 fanns lag anmälda i kategorierna dam (6 st lag), herr (8 st lag) och
herrjunior (4 st lag). Tyvärr blev det inte heller för denna säsong någon serie för damjuniorer. Säsongen avslutades med ett SM-slutspel som för första gången i svensk landhockeys
historia avgjordes och spelades i Älmhult. Svenska Mästare i indoor hockey blev för både damer
och herrar Partille SC och för herrjuniorer var det Lerums LK som tog hem guldet.
Landhockeyförening Älmhult (LHÄ) stod som värd tillsammans med Södra distriktet och kunde
stoltsera både med en sprillans ny sporthall samt ett engagerat gäng medlemmar som hjälpte till
med allt från att sitta med i sekretariaten till fikaservering och barnaktiviteter. Vi vill rikta ett stort
tack till LHÄ för insatserna under SM!
En annan premiär i Älmhult var att SLHF för första gången använde sig av ett digitalt tävlingssystem, AltiusRt. Med hjälp från Lars Claesson, Daniel F Gass och Malin van Ham som alla har
kunskap och erfarenhet av systemet från tävlingar ute i Europa så fick vi allt att flyta på smidigt.
Nästa tillfälle att använda det nya tävlingssystemet var under Landhockey-SM (outdoor). Efter en
kort säsong med endast en gruppspels-helg i Åkersberga under maj månad så avgjordes SM i Älta
den 15-16 september med Nacka LHK som arrangör. De 3 damlag med bäst poäng från tidigare
matcher kvalificerade sig till SM-spel, där alla mötte alla. För herrarna var de också de tre lagen
med bäst poäng men med uppdelningen 1 lag från “södra” och 2 lag från “norra” ligan.
Herrjuniorerna gjorde upp om SM-titeln i matcher bäst av tre, då det endast var två lag som deltog
i denna kategori. Som segrare stod slutligen Solna Landhockey Förening Mesaicos damer, Nacka
LHKs herrar samt Roslagens IFs herrjuniorer. Vi vill lyfta Nacka LHKs förtjänstfulla insats som
arrangör under helgen där de ordnade med allt från partytält åt sekretariatet som skydd mot
vädret till fika och ljudanläggning. Ett särskilt tack sänder vi till Kalle Mårtensson för din stora
insats i sekretariatet!
Indoorsäsongen 2018/2019 fick dessvärre en trög start med sena besked kring hallbokningar och
sent utskickat schema. Det ledde både till en del walkover-matcher och missnöje bland
föreningarna men till slut kom spelet igång ordentligt i alla fall.
Under året har det varit ett flertal personer som fungerat som domare, i både junior- som
seniormatcher. Stommen har utgjorts av Nicklas Stenberg, Mats Jansson, Ivan Tomac, Stefan
Rundström och Surjit Singh men ytterligare 16 personer har fått ersättning för sina domarinsatser

(ytterligare fler har inte meddelat kansliet att de dömt matcher och har därmed heller inte fått
någon ersättning utbetald).
Ansvarig för verksamhetsområdet Tävling under 2018 har varit Liselott Andreasson.

SM Indoor Hockey

SM Landhockey

Damer

• Guld: Partille SC
• Silver: Lunds LHK Nayan
• Brons: Nacka LHK

Damer

• Guld: SLF Mesaicos
• Silver: Valhalla LHC

Herrar

• Guld: Partille SC
• Silver: Nacka LHK
• Brons: Lunds LHK Nayan

Herrar

• Guld: Nacka LHK
• Silver: Lunds LHK Nayan

Herrjuniorer

• Guld: Roslagens IF
• Silver: Lerum LK
• Brons: Åkersberga LHK

Herrjuniorer

• Guld: Roslagens IF
• Silver: Valhalla LHC

Bredd
Inom breddverksamheten har det under 2018 satsats på att få ihop en bra struktur för arbetet med
barn- och ungdomsverksamhet. Detta genom upprättande av ett årshjul med aktiviteter och
evenemang, som förhoppningsvis kan återkomma från år till år. Dessutom har det påbörjats ett
rekryteringsarbete för en breddgrupp med medlemmar från olika föreningar för att lättare kunna
samverka. Arbetet med att skaffa personer, som är intresserade av att vara med i denna grupp
pågår. Kontakta gärna Marie Johnsen Jensen på marie@landhockey.se om någon i er förening är
intresserad av att vara med.
Under hösten har det inför utomhussäsongen 2019 fattats beslut om att satsa på Hockey5s för att
underlätta för föreningarna att få ihop lag.
Under 2018 genomfördes inget sommarläger pga för få anmälningar, men i december
genomfördes ett julläger i Göteborg med 21 deltagare från fyra olika föreningar. Deltagarna var
från 7-15 år. Lägret hade temat “tillsammans” och genomfördes i samband med att U21landslagen hade träningshelg. Jullägrets deltagare fick bland annat ta del av landhockey-pass,
övningar inom physical literacy och fick träna med landslagen samt såg en träningsmatch mellan
U21 damlandslaget och Partilles damlag.
Det har under året arrangerats aktiviteter för ungdomar bland annat i samband med SM indoor i
Älmhult samt SM i Landhockey i Nacka. Detta har gjorts på föreningarnas egna initiativ och har
varit uppskattat av deltagande spelare.

Utvecklingskonferens
Utvecklingskonferensen 2018 hölls i samband med årsmötet på Scandic Sjöfartshotellet i
Stockholm. Fokus för utvecklingskonferensen var SLHFs framtid och deltagarna fick tid att
diskutera möjliga framtidsscenarion och komma med input. På plats under konferensen fanns
förenings- och distriktsrepresentanter samt förbundsrepresentanter i form av styrelse och anställd
personal.

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 2018 har det varit möjligt för föreningarna att söka bidrag till följande fem olika typer av
projekt: Föreningsutbyten, Tävlingsformer och tävlingsstrukturer, Strategiarbete, Utrustning och
Utbildning.
Idrottslyftsansvariga 2018 var Monika Stylin och Ulrika Billme.
Idrottslyftet 2018
Alla ärenden
Totalt antal behandlade ärenden
Antal unika föreningar som har sökt
Antal avslagna ansökningar
Ansökningar
Totalt
Snittbelopp per ansökan
Medianbelopp per ansökan

17 st
6 st
6 st

Sökt belopp
173 773 kr
10 222 kr
9 500 kr

Topp 5 beviljat belopp
Förening
Nacka Landhockeyklubb
Roslagens idrottsförening
Valhalla Landhockeyclub
Örsundsbro Sportklubb
Solna Landhockeyförening Mesaicos

Belopp
40 000:25 000:23 000:18 773:13 500:-

Beviljat belopp
120 273 kr
10 934 kr
8 773 kr

Admin
Internationellt arbete, representation
Vi har även under 2018 haft en del representation internationellt.
Björn Isberg har fortsatt innehaft posten som ordförande i Competitions Committee i International
Hockey Federation (FIH) och han har också agerat Technical Delegate under året.
Ella Torstensson har representerat och agerat ombud för Sverige på FIHs kongress i New Delhi,
Indien i början av november månad. Även Björn fanns med på kongressen, som deltagare och
representant för Sverige.
Vidare har Jaan Jakobson även under 2018 varit med som ledamot i European Hockey Federation
(EHF) Finance Committee. Daniel F Gass har agerat judge under Eurohockey Club Trophy i Wien i
mitten av maj.

Björn Isberg
Daniel F Gass
Jaan Jakobson

• Technical Delegate
30/3-2/4 Outdoor Men's EHL KO16, Rotterdam (NED)
• Judge
18-21/5 Outdoor Men's EuroHockey Club Trophy, Wien (AUT)

• EHF Finance Committe

Jämställdhet
Könsfördelningen bland aktiva i idrott i SLHFs föreningar är så gott som jämlik och består av 50 %
män, 49% kvinnor samt 1% okänd. Fördelningen bland ledamöterna i förbundsstyrelsen är
däremot, enligt stadgarna, helt jämlik med 2 kvinnor och 2 män. Styrelsen har som långsiktig
ambition att bibehålla en jämn könsfördelningen inom landhockey-Sverige och att säkerställa allas
rätt att vara en del av en vinnande gemenskap.

Personal
Efter att Ella Torstensson i januari avslutat det uppdrag hon haft för förbundet under hösten och
vintern inleddes arbetet med en ny personalrekrytering. Strax innan årsmötet i april blev det klart
med anställning av Ulrika Billme. Ulrika tillträdde sedan den 1 juni, på deltid, men var med oss
redan under Utvecklingskonferensen och årsmötet.
Ulrika har som uppgift att arbeta med Idrottslyftet och med de aktiviteter och insatser som vi tagit

fram i den så kallade Utvecklingsplanen.
Monika Stylin, nu med ny titel som Generalsekreterare, utgör fortsatt stommen av kansliet och har
under året bland annat fokuserat på att försöka skapa klarhet kring Landhockeyns fortsatta
framtid inom svensk idrott.

Styrelsen
Svenska Landhockeyförbundets styrelse har från april 2018 bestått av:

Ella Torstensson
Ordförande

Liselott Andreasson
Ledamot

Jaan Jakobson
Kassör

Agnello Fernandes
Ledamot

Marie Johnsen Jensen
Ledamot

Styrelsearbete
I samband med årsmötet 2018 avgick Jan-Olof Rydin som ordförande och in kom istället Ella
Torstensson på den posten. Även Nils Paulsson valde att inte ställa upp för omval. Marie Johnsen
Jensen valdes in som ny ledamot men i övrigt har styrelsen bestått från förra året. Under året har
11 styrelsemöten genomförts, varav 5 av dem via det webbaserade kommunikationsverktyget
UberConference.
Utöver det så har förbundsstyrelsen flitigt använt en sluten grupp på Facebook för både
information och beslut i enklare frågor, som sedan protokollförts vid nästkommande
styrelsemöte. Styrelsen har också använt Google Drive i styrelsearbetet.

Framtidsgrupp
Under Utvecklingskonferensen i april 2018 kom deltagande föreningar överens om att
skapa en arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågorna kring Svenska Landhockeyförbundets
framtid och i vilken form förbundet ska kunna fortsätta verka efter Riksidrottsmötet (RIM) i maj
2019. I mitten av maj skickades en nomineringsförfrågan ut till alla föreningar och
”Framtidsgruppen” kom att bildas i början av juni.
Gruppen, under ledning av förbundsordförande Ella Torstensson, består förutom av
förbundets GS Monika Stylin även av Björn Isberg, Tom Mulder och Ylva Mellin.
Framtidsgruppen har haft ett antal möten med start efter sommaren. I samband med
Riksidrottsforum (RIF) i november samt i och med de remisser Riksidrottsförbundet
skickade ut i december har gruppens arbete intensifierats och stort fokus har lagts på
förberedelser och underlag både gällande RIF och remisserna.

Bidragsgivare
Vi erhåller främst bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet (RF), som fördelar statens stöd till
idrotten. Det stödet är en förutsättning för vår verksamhet men i och med att Svenska
Landhockeyförbundet inte lever upp till gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet så
har vi, både under 2017 och 2018, fått minskat stöd.
Minskningen gäller det grundläggande SF-stödet och i och med att SF-stödet är en ingående
fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser
där. Totalt rör det sig om drygt 200 000 kr i minskat SF-stöd och cirka 100 000 kr i minskat
Idrottslyftsstöd.
Vårt riktade landslagsstöd från RF har fortsatt på samma nivå under 2018, 110 000 kr, och är av
stor betydelse för genomförandet av landslagsverksamheten. Under året fick vi även ett extra
tillskott i projektmedel till våra damer och herrar gällandes Fystester samt Teambuilding.

Riksidrottsförbundet och Svenska Spel tecknade under 2017 ett avtal för att i linje med svensk
idrotts strategimål “Livslångt idrottande” få fler människor i rörelse. Samma år tecknade även
Svenska Landhockeyförbundet ett avtal med RF och Svenska Spel för att på så vis bli en del av
rörelsesatsningen Framåt för fler i rörelse, som samarbetet kallas. Avtalet innebär att vi under
2018 har fått 75 000 kr i sponsorbidrag av Svenska Spel för att vi tillsammans ska inspirera fler
till att hitta rörelseglädje och rörelseförståelse genom idrotten.

AXPLOCK UR SVENSK LANDHOCKEY

