Verksamhetsplan 2021

Landslag
Elitkommittén har arbetat idogt under hela 2020 för att säkerställa verksamheten för våra
landslag under 2021. U21-damerna skulle ha spelat EuroHockey Junior Indoor Championship
i Kroatien i januari men den turneringen har skjutits upp och planeras istället att genomföras i
december 2021. Herrlaget är anmälda till EuroHockey Championships IV som går av stapeln
den 1-8 augusti på Malta. Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer EHF
senast i slutet av maj meddela beslut om huruvida turneringen på Malta kommer att bli av och
senast i slutet av september meddelas beslut om junior-turneringen i Kroatien.

Stab
Staben för herrlandslaget 2021 utgörs av Christoffer Bemert som coach och Jerker Lennevi
som team manager. För U21-damerna är Anders Eliasson coach och Nina Schrader team
manager. Utöver och till hjälp för dessa personer finns en teknisk kommitté som består av
Ton Langenhuijsen och Henrik Jan Guitink och även elitkommittén. Elitkommittén kommer
under 2021 att utgöras av Maarten Steinz, Gunaj Zulfiyeva samt Anne Auer.

Elitutvecklingsplan
Elitutvecklingsplanen ska skickas in vartannat år till RF och i år det dags igen. I och med
uteslutningen av SLHF från RF och att Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) har
upptagit landhockey som idrott så kommer landhockeyns elitutvecklingsplan att skickas in
via och tillsammans med SAFF. Elitkommittén ser över vilka uppdateringar som kan behöva
göras och arbetet kommer ske i samarbete med SAFF. Det är RF utifrån elitutvecklingplanen
som avgör landhockeyns landslagsstöd men i och med en omarbetning av både stöd och
elitprogram hos RF är det svårt att sia om vilket stöd landhockeyn kan tänkas kunna få
framöver.

Europacuper

Till Europacupspel 2021 har följande lag kvalificerat och anmält sig till spel:
Partille SC - EuroHockey Indoor Club Trophy, Men @Almere, NED, 12-14 februari
Partille SC - EuroHockey Indoor Club Challenge I, Women @Sveti Ivan Zelina, CRO, 19-21 februari
Nacka LHK - EuroHockey Club Challenge III, Women @Sveti Ivan Zelina, CRO, 20-23 maj
Roslagens IF - EuroHockey Club Challenge III, Men @Alanya, TUR, 21-24 maj
Redan i november 2020 kom beskedet att Europacupen indoor i februari ställs in. Därmed blir det
inget spel i Europa för Partille-lagen. Senast i slutet av mars kommer EHF att meddela hur det blir
med turneringarna i maj, om de kommer genomföras enligt plan eller om även de ställs in. I och
med att vi inte kommer få någon SM-vinnare i indoor hockey 2021 så har vi heller inget lag som

kvalificerar sig på så vis till Europacupen 2022. Precis som de lag som fick sitt
Europacupdeltagande inställt våren 2020 så har även Partille SC fått chansen och erbjudande om
att anmäla sig till nästkommande cup istället, till februari 2022.

Tävling
Redan i början av året tog styrelsen, efter rekommendation från tävlingskommittén, beslut om att
ställa in indoorsäsongen gällande 2020/2021. Det innebär att det inte kommer spelas några
seriematcher och inte heller något slutspel eller SM i indoor hockey första delen av året.
Nästkommande indoorsäsong planeras att starta i november 2021 och kommer i stort vara
upplagt som föregående, ej genomförda, säsong.
Vi hoppas kunna starta upp utomhussäsongen enligt plan i slutet av april. Tanken är att erbjuda
följande former av spel:
Hockey 11. En nationell serie för damer, damjuniorer, herrar och herrjuniorer. Säsongen startar
under hösten och avslutas med SM i juni före midsommar. Matcher spelas på fullstor plan och
enligt FIHs officiella regelbok.
Hockey 7. En serie med mixade lag där matcher spelas regionalt. Matcher spelas på halv plan
med en matchtid på 2x15 minuter. Tanken är match tre-fyra vardagskvällar per säsonghalva samt
en speldag där alla lag inom en region möts för att spela matcher. Serien baseras på en rolig
hockeymiljö där deltagande och lärande driver utveckling. Reglerna baseras på FIHs officiella
regelbok med vissa förändringar.
Hockey 5. FIH lanserar Hockey5s stort nu med en världscup för seniorlag och sedan tidigare finns
Hockey5s på schemat för Youth Olympics. Vi gör nu ett nytt försök att introducera Hockey 5 i
Sverige och planerar att redan från start göra det till en mer omfattande serie. Matcher kommer
spelas enligt den officiella regelboken från FIH och serien kommer att avslutas med ett SM under
våren. De deltagande lagen kommer vara könsuppdelade och serien planeras att spelas regionalt
med kval till ett nationellt SM (exempelvis kan de två bästa lagen från regionerna mötas i SM). På
så vis undviker vi omfattande resor och fler lag kan delta i serien. En förening kan anmäla flera lag
till samma kategori.

Twinning Programme
Projektet Twinning som genomförs tillsammans med den nederländska klubben Pinoké och EHF
fortsätter även under 2021. Vi hoppas att vi under detta år ska kunna genomföra de träffar som
utgör en del av basen i projektet. Det utbildningsprogram och den domarexamen som skapats
med hjälp av projektet planeras att lanseras och kunna genomföras med start till
utomhussäsongen 2021. Tillsammans med tävlingskommittén har twinning-gruppen och

breddkommittén skissat fram mål och ambitioner för hur domare ska användas under matcher.
Nästa steg är att fortsätta detta arbete även för indoorsäsongen. Som en del i satsningen med
twinning-projektet och domarutbildningsutvecklingen har Klara Moberg nominerats och antagits
till EHF utbildning Umpire for Nations (U4N). Vi ser fram emot att skapa fler spelare och domare
för både nationella och internationella möjligheter.

Aspiring and Inspiring Youth Leaders
Vi är stolta och glada över att vara en del av Erasmus+ programmet Aspiring and Inspiring Youth
Leaders. Programmet löper över tre år med start 2021 och vi kommer främst att delta och
representeras genom vår, av styrelsen, utsedda Youth Leader vid namn Oskar Lindblad. Oskar är
en av 6 unga ledare i programmet där övriga kommer från Polen, Tjeckien, Ukraina, Wales och
Danmark. De kommer jobba tillsammans med 5 experter inom ledarskap och ungdomsutveckling,
nämligen Københavns Universitet (DK), Streetgames (UK), SportsinQ (NL) samt European Hockey
Federation. Syftet med programmet är att skapa ett europeiskt utvecklingsprogram för unga
hockeyledare med ambitionen att ta plats inom nationell- och internationell hockey.
Planen är att också leverera riktlinjer och bästa metoder för att hjälpa hockeynationer att koppla
samman sina unga ledare. Utvecklingsprogrammet är tänkt att blir en integrerad del av EHFs
utveckling- och utbildningsprogram.

Internationellt arbete, representation
Det internationella arbetet kommer främst Björn Isberg fortsatt att stå för i och med att han
fortsätter med sina uppdrag för FIH och EHF. Det i vid dags dato oklart om FIH kongressen
kommer att genomföras i Dehli, Indien i maj eller om den kommer skjutas upp ytterligare
alternativt genomföras digitalt. Vid ett digitalt genomförande kommer SLHF vara representerade
genom ordförande Ella Spira. Om kongressen genomförs i Indien kan det eventuellt vara aktuellt
med deltagande på plats.

Personal
Förbundets kansli kommer under 2021 att på heltid bemannas av Generalsekreteraren Monika
Stylin.

Styrelsearbete
Styrelsearbetet kommer att till viss del fortsätta likt tidigare men 2021-års styrelse kommer också
få avveckla förbundet om allt går enligt plan. En proposition om upplösning av förbundet
presenteras för stämman och om den går igenom så kommer Svenska Landhockeyförbundet som
förbund inte längre existera efter den 31 december 2021. Efter det datumet återstår bara ett sista

årsmöte (i mars 2022) för att stänga böckerna. Innan sista december ska bankkonton och andra
avtal avslutas och stängas ned. En annan del som kommer skilja sig mot tidigare år är att
landhockey som idrott nu finns med under två olika förbund, SLHF och Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet (SAFF). SLHFs styrelse kommer ansvara för all landhockeyverksamhet fram till
efter sommaren, därefter kommer verksamheten att föras över till SAFF.
Styrelsen kommer ha regelbundna digitala möten men har en förhoppning om att kunna
genomföra fysiska möten också så snart det finns möjlighet till det. Den arbetsordning som togs
fram förra året kommer att hanteras på det första styrelsemötet, det konstituerande mötet, efter
årsmötet den 13 mars. Där kommer ansvar för de olika verksamhetsområdena bland annat att
fördelas.

Framtidsarbete och framtidsgrupp
Efter årsmötet i mars förväntas arbetet gå in i nästa fas gällande samgående och ett mer operativt
arbete förväntas äga rum. Det är idag oklart hur framtidsgruppens roll kommer att se ut och om
och hur den gruppen kommer att fortsätta sitt arbete.

Bidragsgivare
Från och med den 1/1 2021 är SLHF inte längre en del av Riksidrottsförbundet (RF). Därmed får
förbundet inte längre några ekonomiska bidrag från RF. På grund av, eller kanske tack vare,
pandemin så är ekonomin ändå stabil inför året då 2020-års verksamhet och aktiviteter så gott
som helt ställdes in eller sköts upp. Det samgåendebidrag som vi ansökt om hos RF tillsammans
med Svenska Amerikansk Fotbollförbundet och Svenska Baseboll och softbollförbundet hoppas vi
också ska kunna bidra till en budget och en planering som ligger i nivå med tidigare år.
De föreningar som ansökt om medlemskap hos Svenska Amerikansk Fotbollförbundet kan ansöka
om projektstöd där (det som tidigare kallades för Idrottslyft). De kan även ansöka om LOK-stöd för
sina landhockeyaktiviteter.

