Verksamhetsplan 2019

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Elit
Landslag Indoor
2019 startades med att dam- och herrjuniorlandslaget, som en sista uppladdning inför EM, åkte
till Mason Cup. Herrjuniorerna deltog sedan i B-divisionen i EM i Portugal där de placerade sig på
fjärde plats efter att ha mött tufft motstånd. Damjuniorerna deltog också de i B-divisionen i EM
men i Kroatien. Laget gick segrande ur turneringen vilket innebär att de till nästa EM kommer
kunna delta i A-divisionen. Trupperna består av unga spelare och vi ser med tillförsikt på
framtiden för dessa spelare trots det minst sagt besvärliga ekonomiska läge som förbundet
befinner sig i.
För i och med en skral kassa, minskade bidrag och hot om uteslutning så har förbundsstyrelsen
för 2019 valt att inte fördela några extra medel till elitverksamheten. Den pott pengar de får
tilldelade sig från RF (110 000 kr) är redan förbrukade i samband med EM och de medel som nu
finns kvar är totalt 40 000 kr som herrar och damer tillsammans kan använda till fystester och
teambuilding (och enbart till det).
Om Svenska Landhockeyförbundet fortsatt ska kunna bedriva landslagsverksamhet så krävs det
att den verksamheten finansieras på annat sätt än med bidrag från RF. Förbundsstyrelsen har
valt att inte helt stänga dörren utan lämnar frågan öppen tillsvidare för att staber och spelare
tillsammans ska kunna fundera över framtiden.

Europacuper
Då Partille SC blev svenska mästare på både dam- och herrsidan under 2018 så fick de chansen
att återigen spela en Europacup, vilket de gjorde under februari 2019.
Damerna lyckades tyvärr inte så väl som de hade hoppats men herrarna tog hem hela cupen och
kan numera titulera sig Europacupsmästare.
Båda lagen på seniorsidan vann även årets SM och är därmed kvalificerade till 2020 års
Europacup.

I september 2017 blev Nacka LHK svenska mästare i Landhockey, även de på både dam- och
herrsidan. Det gör att de nu kommer att få spela Europacup under juni månad 2019.
När det gäller utomhus så har det dessvärre blivit en fördröjning gällande vilket år lagen deltar i
Europacupen så de lag som vinner SM under 2019 kommer att kunna spela en Europacup först
år 2021.

Tävling
Utomhussäsongen 2019 drar inom kort igång och i år kommer vi för första gången att ha två
olika spelformat igång i serier samtidigt. Det kommer spelas regionala serier i traditionellt 11manna samt i Hockey5s. En matchindelning har skickats ut till lagen och de har nu i uppgift att
kontakta varandra för att bestämma om när och var de ska spela sina matcher (främst under
träningstid). SM för 11-manna och RM för Hockey5s kommer att avgöras i Åkersberga i
september.
Då indoorsäsongen kanske upplevdes som stökig under 2018/2019 så har vi nu valt att ta ett
nytt tag. I början av mars bjöds alla föreningar in till ett första planeringsmöte för att vi
tillsammans ska komma fram till bästa lösningen för hur säsongen ska se ut och hur den ska
genomföras. I och med att vi vid årsskiftet allra troligen inte har kvar någon anställd personal
(med hänvisning till uteslutning och därmed obefintligt ekonomiskt stöd) så försöker vi nu skapa
en samordning där så mycket ansvar som möjligt ligger helt och enbart på ideella krafter. För att
detta ska lyckas och för att ingen ska känna att de bränner ut sig är det viktigt att vi alla hjälps åt
i detta arbete.

Bredd
För 2019 pågår det just nu planering för Eurohockey Caravan i Göteborg den 25-27 juni för barn
mellan 8-15 år. Tomislav Jamicic och Dick Besters från HockeyMagic kommer vara tränare med
hjälp av lokala tränare. Det är dessutom ambitionen att jullägret också ska upprepas.
Det har också skett barnaktiviteter i samband med spelhelgen i Åkersberga i februari samt under
SM i Göteborg i mars. Ett stort antal barn kommer också ta plats på Utvecklingskonferensen i
april.
Övrig bredd, som exempelvis veteraner, finns det ingen särskild planering gjord för ännu utan
förbundsstyrelsen har i dagsläget valt att främst fokusera på barn- och ungdomar i första hand.

Utvecklingskonferens
Utvecklingskonferensen 2019 kommer att ta plats i Malmö den 6-7 april. Över 70 deltagare
kommer finnas på plats under två dagar och det kommer vara både föreläsningar och
landhockeyaktiviteter på schemat. Vi kommer att ha en internationell föreläsare i form av
Mateusz Grochal från Polen på plats och han kommer även att köra ett Hockey5s-pass med oss.
Vi ser mycket fram emot konferensen och är otroligt glada över det stora deltagarantalet!

Idrottslyftet
Ulrika Billme kommer fortsatt att arbeta med Idrottslyftet som sin huvuduppgift.
Utvecklingskonferensen är ett exempel på en aktivitet vi genomför med hjälp av Idrottslyftet,
vissa barnaktiviteter lika så. Under året kommer vi bland annat att ta fram mallar och stöd för
föreningar men här kommer också det verksamhetsområde som vi kallar för Utbildning in. Stort
fokus kommer att vara på att möjliggöra utbildning i alla led och framförallt för ledare i våra
föreningar. För mer information om Idrottslyftet hänvisar vi till Utvecklingsplanen.

Admin
Internationellt arbete, representation
Trots den sämre ekonomin så kommer vi ändå att finnas med i de internationella sammanhang vi
har möjlighet att delta i. Ella Torstensson åker i mars till Bryssel dit hon är särskilt inbjuden för
att delta i European Hockey Female Leadership Forum.
Till EHF Youth Leadership Festival i Antwerpen i augusti har vi nominerat Gunaj Zulfiyeva och
André Amillon och vi hoppas såklart att de ska bli antagna till att vara med där.
Jaan Jakobson kommer att fortsätta att vara en del av EHF Finance Committee så länge
ekonomin tillåter. I FIHs Competition Committee axlar Björn Isberg fortsatt rollen som
ordförande.
Vi hoppas också kunna deltaga på EHFs General Assembly under hösten.

Personal
Förbundets kansli kommer även under 2019 att bemannas med Monika Stylin (heltid) samt
Ulrika Billme (deltid). Ulrika arbetar fortsatt enbart med Idrottslyftet medan Monika har ett större
helhetsansvar.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet kommer att pågå i samma takt som tidigare men med ännu mer fokus på
framtidsfrågan. Utvecklingskonferensen, en intern verksamhetsplanering samt Riksidrottsmötet
(RIM) i maj står på agendan.

Framtidsgrupp
Den så kallade Framtidensgruppen som skapades under 2018 kommer under året att lägga in en
extra växel i arbetet. Samtal förs kontinuerligt med såväl Riksidrottsförbundet (RF) som andra
förbund och en uppdaterad konsekvensanalys kommer att tas fram.
I början av året lades stort fokus på remissvar på de förslag som RF skickat ut angående
anslutnings- och stödformer. Ett möte med Generalsekreteraren, Tomas Jonsson, för Norges
Bandyförbund har också genomförts under mars månad för att få en närmare bild av hur deras
sammanslagning av flera olika förbund har fungerat.

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 SFstödet och i och med att SF-stödet är en ingående fördelningsparameter i Idrottslyftets
fördelning innebär det även vissa ekonomiska konsekvenser där.
Under 2018 har ett förslag tagits fram och skickats ut på remiss till att Specialidrottsförbund
inom RF gällande anslutningsformer. Förslaget kommer troligen leda till nya villkor gällande
medlemskap i Riksidrottsförbundet och beslut om detta tas på Riksidrottsmötet (RIM) i maj
2019. Det finns en stor och överhängande risk att Svenska Landhockeyförbundet på RIM
kommer att uteslutas ur RF och därmed mista alla sina bidrag och vi har därför under 2018 och
kommer fortsatt framåt att arbeta intensivt för att finna lämpliga lösningar på problemet.

