Verksamhetsplan 2020

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Elit
Landslag
På grund av den osäkra ekonomiska situation förbundet befunnit sig i under en tid så har inte
några av våra landslag anmälts till någon turnering. Vi arbetar på att utveckla U21-lagen och
målsättningen är att låta dem deltaga i åtminstone en turnering eller genomföra en
träningshelg under 2020. Vi kommer också undersöka möjligheterna till att efteranmäla lagen
till Indoor-mästerskapen i januari 2021. Medel för fystester och teambuilding har fått lov
(godkänt av RF) att flyttas över från föregående år till 2020 och dessa aktiviteter kommer att
genomföras under året.
När det gäller ekonomin kommer vi se över nya vägar för finansiering av landslagen och dess
verksamhet. Elitkommittén har som mål att, under 2020, ta fram en plan för sponsring och för
rekrytering av sponsorer. Vidare kommer vi se över och utreda om en spelaravgift för
deltagande i landslagen. En spelaravgift ska vara överkomlig och bör inte begränsa spelare
att vara en del av landslagen med hänseende till deras egna ekonomiska situation. Vidare
måste en spelaravgift vara i samklang med kostnader kopplade till delaktigheten.
Utvecklingsplanen för elit behöver ses över och revideras inför nästa genomgång av RF, då
nästa omprövning av elitstödet sker under 2021. Förhoppningen är att vi genom ett
samgående fortsatt kommer erhålla elitstöd från RF, som är direkt kopplad till vår egen
landslagsverksamhet.

Stab
Staben för landslagen under 2020 tillsattes redan under föregående år. För herrarna, seniorer
och U21, är Christoffer Bemert coach och Jerker Lennevi team manager. För damerna,
seniorer och U21, är Waqas Ghuman coach. Team manager saknas än så länge för damerna
men den platsen ska tillsättas under året. (Vid intresse vänligen kontakta Maarten Steinz.)
Elitkommittén består av Maarten Steinz, ledamot i styrelsen och ansvarig för
verksamhetsområde Elit. Utöver Maarten utgörs elitkommittén idag av Gunaj Zulfiyeva och
Marcus Riddersäter men minst två personer till bör finnas med i kommittén och då
företrädesvis av representanter från det södra och/eller västra distriktet.

Europacuper
Till Europacupspel 2020 har följande lag kvalificerat och anmält sig till spel:
Partille SC - EuroHockey Indoor Club Cup, Men @Poznan, Polen, 14-16 februari
Partille SC - EuroHockey Indoor Club Challenge I, Women @Porto, Portugal, 21-23 februari
SLF Mesiacos - EuroHockey Club Challenge III, Women @Sveti Ivan Zelina, Kroatien, 28-31 maj
Roslagens IF - EuroHockey Club Challenge III, Men @Oslo, Norge, 29 maj-1 juni
Även Nacka LHKs dam- och herrlag var anmälda till Europacup men damerna hamnade på
reservplats och herrarna har dragit tillbaka sin anmälan så inget av lagen kommer komma till spel.

Tävling
Under 2020 kommer arbetet att slutföras och sedan implementeras vad gäller strukturen för
verksamhetsområdet Tävling. För att detta ska vara möjligt krävs det dock representation i TK från
alla distrikt. TK kommer träffas fysiskt två gånger om året för att arbeta med planeringen av
nästkommande säsong. Säsongsplaneringen kommer att följa den europeiska modellen med en
utomhussäsong som påbörjas under hösten och avslutas med mästerskap under våren.
Barn- och ungdomshockeyn kommer återigen att integreras under Tävling efter att ha fått ta plats
under verksamhetsområdet Bredd under en period. Detta för att få en mer sammanhållen
verksamhet. Det kommer dock endast kunna ske om TK fylls på med personer från alla distrikt.
En nystart gällande domare och utbildning för domare kommer också ske, i samarbete med Bredd.
För Indoor-SM i Örsundsbro i mars ställs t ex krav på alla domare att de ska ha genomgått den
online-utbildning som erbjöds i samband med domarutbildningen under februari månad.
Är du intresserad av att vara en del av TK? Hör av dig till Bas van Zijl på bas@landhockey.se!

Bredd
Twinning Programme
Svenska Landhockeyförbundet har ansökt och blivit utvalda och antagna att vara med i EHFs
utvecklingsprogram; ”Twinning Programme”. Det övergripande syftet med programmet är att
stötta nationell utveckling, och mer specifikt, att på lång sikt stärka våra föreningars tränar- och
domarutveckling. Projektet genomförs tillsammans med en väletablerad nederländsk

landhockeyklubb, varför programmet heter ”Twinning programme”. Under projekttiden, som
sträcker sig över 20 månader, kommer SLHFs projektgrupp att tillsammans med den
nederländska klubben sträva mot att jobba fram en hållbar struktur för bland annat
kompetensförsörjning till våra domare och ledare.

Domarutbildning
Helgen 22-23 februari 2020 erbjöds domarutbildning i Stokcholm och i Göteborg. Tack vare SLF
Mesaicos Idrottslyftsprojekt kom utbildaren Christian Gibson till Stockholm och SLHF hakade på
och erbjöd samma utbildningsupplägg i Göteborg. Fokus på utbildningen var utomhusregler samt
Hockey5s. Tillsammans med twinning-projektet och med FHUmpires som Christian Gibson
representerar hoppas vi att under året kunna skapa och få igång en långsiktig struktur och
verksamhet gällande domarutbildningar.

Generation Pep
Från början av 2020 är Svenska Landhockeyförbundet medlemmar i ett nätverk som kallas för
Generation Pep. Generation Pep jobbar för barn och ungas hälsa och är ett samarbete mellan
föreningar, företag och forskningsinstitutioner i Sverige. Bakom initiativet står Kronprinsessan och
hennes man och målet är att driva ett folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.
Genom att vara medlemmar i nätverket får vi möjlighet att delta i olika events och ta del av själva
nätverket, som är engagerade i dessa frågor. Vi får även synlighet med vår logga och en
beskrivning av vårt arbete på deras hemsida.

Admin
Internationellt arbete, representation
Det internationella arbetet under 2020 kommer främst Björn Isberg att stå för i och med att han
fortsätter med sina uppdrag för FIH och EHF. Björn kommer att närvara på FIHs kongress i New
Dehli, Indien under hösten 2020. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte skicka någon annan
representant från Sverige, såvida inte FIH ger besked om att de står för alla kostnader i samband
med kongressen. Jaan Jakobson har heller inte åternominerats till EHF Finance Committee med
hänvisning till det ekonomiska läget för vårt förbund. Slutligen så har Daniel F Gass överförts till
att representera Tyskland i sina fortsatta uppdrag som judge och TO för EHF och FIHs räkning, så
inte heller där kan vi tillräkna oss någon internationell representation under året.

Personal
Förbundets kansli kommer även under 2020 att på heltid bemannas av Generalsekreteraren
Monika Stylin. Ulrika Billme är anställd på 30% från januari till och med mars med förhoppningen
om att vi ska kunna förlänga hennes tjänst ytterligare. Huruvida det blir så beror på om nästa
ansökan till RF om bidrag för samgåendearbetet blir beviljad eller ej.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet kommer att fortsätta i samma takt som tidigare, med fokus på strategisk planering
och framtagande och upprätthållande av strukturer som underlättar för verksamheten. Styrelsen
planerar för ett antal mer omfattande fysiska arbetshelger under året och att däremellan följa upp
med snabbare beslut via digitala kanaler. I november står Riksidrottsforum (RIF) på agendan och
det planeras också för ett extra årsmöte i november om stämman i mars beslutar att vi vidare med
ett samgående med Svenska Amerikansk fotbollförbundet (SAFF) och Svenska Baseboll och
softbollförbundet (SBSF).

Framtidsarbete och framtidsgrupp
Framtidsgruppen fortsätter sitt uppdrag att utreda och arbeta med frågan kring samgående. Efter
årsmötet i mars förväntas arbetet gå in i nästa fas gällande samgående och ett antal arbetsmöten
tillsammans med övriga inblandade förbund kommer att ta plats under våren. Om de respektive
förbundens (SAFF, SBSF och SLHF) årsmöten kommer till beslut som inte är ”enligt plan” kommer
ett omtag att göras och arbetet med att finna en annan lämplig partner kommer att inledas
omgående.

Bidragsgivare
Riksidrottsförbundet (RF) är fortsatt den största bidragsgivaren till Svensk Landhockey. Under
2020 får vi ta del Organisationsstöd, Verksamhetsstöd för barn och ungdomsidrott samt
Verksamhetsstöd för elitidrott, så kallat Landslagsstöd.
Det stöd föreningarna tidigare kunde ansöka om från Svenska Landhockeyförbundet, Idrottslyftet,
existerar inte längre utan nu benämns det som Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott. Det
projektstödet hanterar numera RF/SISU-distrikten regionalt och föreningarna ansöker om stöd
direkt till dem.
Under 2020 avslutas avtalet med Svenska Spel och satsningen Framåt för fler i rörelse. Avtalet
genererar en mindre slant i sponsorintäkt. Förhoppningen är att vi ska kunna finna en fortsättning
med detta avtal i samband med ett samgående med ett annat förbund.

