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Hej alla medlemmar i Värmdö Hockey!

 
Vi har ett spännande år framför oss…
Sedan en längre tid är det full fart i planering och struktur inför 
säsongen 2018-2019, men innan vi blickar framåt så har vårt J 20 
lag gjort en stor sportslig framgång och tagit en välförtjänt plats i J20 
regions elit inför nästa säsong...Stort Grattis! 

Anläggningen
Vi har en bra dialog med bl a kultur & fritidschef Fredrik Nornwall, 
avseende förhandling kring övertagandet Evab - Värmdö Kommun. 
Detta är en pågående process och vi hoppas inom kort kunna 
återkomma med mer info. Planen är att Värmdö Kommun ska drifta 
och äga anläggningen fr o m 1 juli 2018. Värmdö Kommun har noga 
poängterat att dom kommer jobba med att höja servicegraden och 
fortsätta utveckla anläggningen på ett positivt sätt.

Värmdö HC har ansökt om ett tillfälligt bygglov för att sätta upp ett 
gym, då vi önskar att förbättra möjligheten till träning under säs-
ongen. Vi hoppas på ett positivt besked från Värmdö Kommun.

Under säsongen har vi tyvärr drabbats av flera inbrott i våra om-
klädningsrum. Det är därför extra viktigt att alla våra lag använder 
sig av “värdeväskor” samt att vi informerar våra gästande lag, så vi 
undviker fler liknande tråkiga incidenter.

I övrigt så är det full fart i planeringen, lite av det som nu är på gång 
är:
● förnyad organisation
● budgetarbete 2018
● förhandlingar EVAB-Värmdö Kommun
● värdegrundsträffar

Jag vill också framföra ett stort tack till alla våra fantastiska ledare 
och tränare som gör ett fantastiskt jobb med att utbilda och utveckla 
våra spelare. Det är viktigt att Värmdö Hockey skapar ett gott 
föredöme med bra värdegrunder och ett involverande ledarskap. Att 
utvecklas och ha viljan att hela tiden bli bättre är en viktig egenskap 
som vi värdesätter högt bland våra ledare.
Tillsammans gör vi skillnad!

/Torsten Hjelm 
Ordf Värmdö HC 



Verksamheten
Just nu jobbar vi intensivt 
med nästa säsong.
Styrelsen, ungdomsansvarig 
m.fl tittar på en ny struktur 
till säsongen 2018/2019.

Syftet är att skapa en 
tydlighet och stringens i hur vi 
tränar och spelar, långsiktig-
het samt fokus på individuell 
utveckling. 
Mer information kring detta 
kommer under våren.

 

Värdegrundsarbete 
Vi fortsätter med imple-
mentering av våra ”nygamla” 
värdegrunder och vi är igång 
med interna tränar och ledar-
utbildningar. 

Viktigt för alla att ta del av 
krishanteringsplaner som 
återfinns på hemsidan under 
fliken styrdokument.

Mobiler i 
omklädningsrummet
Påminnelse om att inga 
mobiler får vara framme i 
omklädningsrummen. 

Utdrag ut belastningsregistret
Som ett led i vårt värdegrundsarbete kommer vi inför kommande 
säsong begära in utdrag ur belastningsregistret från samtliga 
ledare i Värmdö Hockey. Mer info kommer i ett separat utskick, 
det går även att läsa mer på polisens hemsida.

“Information och utdrag ur belastningsregistret enligt bestämm-
elser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska 
arbeta med barn, finns att hämta på polisens hemsida”

 
Hjälm på isen

Styrelsen i VHC har beslutat att samtliga tränares 
anställningsavtal skall inkluderas av en hjälm policy - 

vilket betyder att samtliga tränare ska bära hjälm under 
träning på is. Motiveringarna är många men främst 

säkerhetsaspekter/försäkringar och att vi inte vill utsätta 
ett barn för en eventuell “skuld” i händelse av pååkning 
som medför allvarlig skada av ledare utan hjälm på is. Vi 
tror att alla ledare i föreningen har förståelse för detta 
och gör sitt yttersta för att fullfölja, och agerar i gott 

föredöme. 



Sportchefen har ordet
Vi är just nu inne i en mycket händelserik och rolig period för 
alla våra Rep. lag.

* A-laget fortsätter att träna stenhårt och målmedvetet, vilket 
ger resultat.  Vi leder serien med 3 omgångar kvar. Vinnaren går till en 
PlayOff-serie, där segraren i bäst av 3 matcher går vidare till kvalserien mot 
Div. 1. Där väntar bl a spännande derby matcher mot Nacka Hockey!

* J20 blev i skrivande stund klara som seriesegrare och tar härmed klivet 
upp i Regions Elit. Vilket är ett otroligt viktigt avancemang för Värmdö 
Hockey. Stort grattis till alla spelare och ledare.

* J18 spelar i Allettan och klättrade precis upp 2 hack i tabellen och ligger nu 
på en 3:e plats med bara 2 matcher kvar att spela. Det är dock otroligt 
jämnt i serien och skiljer bara 4 poäng mellan plats 2 och 5!   
2:an och 3:an får en direktplats till kvalserien, 4:an hamnar i en PlayOff 
serie med bäst av 3 matcher och 5:an har spelat färdigt för säsongen.  I en 
eventuell kvalserie krigar man även där om en plats till Regions Elit.

Det är nu det skall avgöras i dessa serier. Kul om så många som möjligt kan 
komma ner på Ekvallen och stötta våra spelare.
Datum att hålla koll på:
Tisdag 20/2 kl 19:45    VHC A-lag - Gimo
Söndag 25/2 kl 16:00   VHC J18 - Järna

I övrigt kan jag berätta att nyheten med vår ambition att driva 2 st. J18 lag 
nästa säsong har mottagits väl och intresset är stort. Detta skulle betyda att 
många av våra ungdomar kan fortsätta sina hockeykarriärer i en trygg och 
bekant miljö, med välutbildade tränare.  Det är dock många pusselbitar som 
måste falla på plats innan allt är klubbat och klart. 
Vi jobbar hårt med att besätta alla ledarroller redan nu, där även fys-tränare 
och fys-upplägg kommer att presenteras i god tid.

Jag vill betona att kravbilderna successivt kommer att höjas för alla våra 
juniorlag. Mer tydliga riktlinjer för både våra ledare och spelare, det gäller 
allt från bra förberedelser till träningsmängd och attityd.   
Våra yngre spelare ska se sina idoler i juniorleden, detta ska vara det 
naturliga målet för alla våra ungdomsspelare, samt att föreningen långsiktigt 
vill bli mer självförsörjande med juniorspelare, som senare kan ta klivet upp 
i vårt A-lag.   

Vi syns nere på Ekvallen   
Mvh.   Henrik Nordlund
Sportchef Värmdö Hockey    



Samarbete mellan årskullarna
Värmdö Hockey verkar för ett gott samarbete mellan årskullarna. 
Att erbjuda extraträningar med närliggande årskullar, från U8 till U16, 
är en av de faktorer som skapar detta goda samarbete. Spelare och 
ledare från olika årskullar lär känna varandra och föreningskänslan 
stärks.

Syftet med extraträningar är, närvaro som är en viktig del i spelarens 
utveckling, spelarna ska ges möjlighet till träning och samtidigt vara 
aktiv inom fler idrotter. 
Att erbjuda extraträningar ses även som en möjlighet till extra stim-
ulans för de spelare med störst vilja, ambition och driv.
Spelare kan även erbjudas extraträningar med lag utöver närliggande 
årskull, detta beslutas av huvudtränarna.
 
Riktlinjer:
● Varje lag utser en ansvarig som ser till att detta sker löpande
● 3-4 spelare erbjuds träning med närliggande årskull varje ispass så      
  länge det inte krockar med egna lagets träning, huvudtränarna           
  bestämmer antal, vilka spelare och hur ofta.
● I de yngre lagen ser vi att fler spelare roterar, antal bestäms efter        
  dialog med huvudtränare
● Extraträningar är självklart frivilligt men bör uppmuntras  

Om en huvudtränare vid enstaka tillfällen vill ha en mindre grupp på is 
skall detta aviseras till närliggande lags huvudtränare samt ansvarig för 
extraträningar.

Bästa hockeyföräldrar 
Grunden till ett positivt hockeyklimat är ett bra 
uppträdande från er föräldrar, utan er 
stannar vår verksamhet.

Vi ber er därför att uppträda på ett respektfullt 
sätt på läktaren och i all verksamhet kring 
Värmdö Hockey!

Var med oss och skapa Sveriges bästa 
hockeymiljö för barn och ungdomar!



Flickhockeyn

Flickor A
Under innevarande säsong har flickorna tränat på och utvecklats 
bra. Matcherna har varit tuffa men oftast jämna och vi har 
mångdubblat vår poängskörd denna säsong. Vi ser flera spelare 
göra stora framsteg och tre av våra flickor kommer till våren spela 
Stålbucklan, två för Stockholm och en för Gotland.
Till nästa säsong kommer Flickor A bestå av ca 30 tjejer och 
utvecklingen fortsätter.

Flickor AZ
Vårt Flickor AZ-lag har snart genomfört sin första säsong. Många 
tuffa och utvecklande matcher har spelats och vi ser fram emot vår 
första FAZ-cup på hemmaplan.

Flickor B
Flickor B har precis spelat sista poolspelsmatchen för säsongen. 
Som summering kan sägas att vi har haft kul, utvecklats enormt 
och vunnit de allra flesta matcherna. Laget, som denna säsong 
bestått av 14 flickor, genomgår nästa säsong en föryngring. 10 av 
flickorna har nästa säsong åldern inne för klivet in i Flickor A 
och/eller FAZ. Några kommer ta det steget och andra fortsätter en 
säsong till i Flickor B med nya och gamla lagkamrater.

Flickhockeyskolan
I skrivande stund är flickhockeyskolan uppe i 18 spelare och snart 
lider säsongen mot sitt slut och tjejerna ser fram emot att delta i 
“Hockeyskoj med smAllstars”. För en del av tjejerna (ca 7 st) är det 
snart slut med hockeyskola och de kliver då in i flickor B.

/Patrik Gradin
Ansvarig flickhockeyn

  



Nytt föreningsverktyg 

Värmdö Hockey har skrivit avtal med SportAdmin som ny lever-
antör av föreningsverktyg. SportAdmin är mer heltäckande än 
laget.se. 
I och med att SportAdmin släppte sin medlemsapp i höstas löstes 
det sista hindret från att byta system. Idag kan vi inte se någon 
funktionalitet som finns i laget.se som inte finns i SportAdmin. 
Däremot ser vi många fördelar med Sport-Admin.

Avtalet med sportAdmin är redan skrivet och föreningsrepresen-
tanter kommer att ha utbildningar med SportAdmin under februari. 
Under mars och april kommer vi att ha utbildning för lagledare, och 
andra ledare i föreningen. Tanken är att vi successivt går över till 
SportAdmin under våren och att vi helt bytt system inför nästa 
säsong, givetvis efter alla utbildningar.
Tillsvidare använder vi laget.se tills annat meddelas.

Bakgrund
Syftet med ett verktyg är att det ska vara ett hjälpmedel, det ska 
underlätta och vara effektivt. De senaste 6–7 säsongerna har 
Värmdö Hockey använt sig av laget.se för viss föreningsadministra-
tion och hemsidelösning. 
När vi skaffade laget.se var huvudsyftet att ena föreningens lag, 
innan hade varje lag sin egen hemsidelösning och en del lag hade 
till och med sin egen logga. Då satsade vi på design och gemensam 
struktur.

Med tiden har hemsidelösningarna vuxit, både laget.se och dess 
konkurrenter, mer funktionalitet och administration har implement-
erats. Vi har dock sett att laget.se har en hel del brister, främst för 
att de från början riktade sig till enskilda lag och inte hela 
föreningar. 

Vi har därför det senaste året sett över marknaden. Vi har hittat ett 
system som är betydligt mer heltäckande, delvis för lagen, men 
främst från ett föreningsperspektiv.
Vi är nu glada att vi hittat ett system som vi anser kommer vara 
ett bättre verktyg för föreningen, dess ledare och medlemmar.
 
Vi ser fram emot att arbeta med SportAdmin framöver.



Styrelsen letar nya 
ledamöter 
Vill DU vara delaktigt och 
påverka? 
En stor förening behöver en kreativ 
och kompetent styrelse. Vi tror att 
den optimala styrelsen är den där 
nytänkande blandas med 
erfarenhet och vi söker nu efter nya 
krafter.
Oavsett om hockey, strategier eller 
styrelsearbete är ditt kompetens-
område är du varmt välkommen 
med ditt intresse på: 
valberedning@varmdohockey.se

Souvenirer
I cafeterian hittar du snygga 
souvenirer som tröjor, mössor, 
ryggsäckar mm. 
Årets vårnyhet är en snygg 
beanie/mössa för 160 kr som nu 
finns att köpa i cafeterian.

Vill du ha en personlig souvenir kan 
du beställa t-shirt och ryggsäck 
med tryck av namn, initialer o/e 
nummer. Beställning mejlas till 
tryckvhc@gmail.com.

Årsmöte 2018
Årsmötet hålls torsdag 7 juni 
kl 19.00 
Motioner skall vara inkomna senast 
10 maj och skickas till: 
styrelsen@varmdohockey.se

Mustaschkampen 
Under november och kampanjen 
Mustasckampen lyckades VHC 
tillsammans med A-laget samla ihop 
11 470 kr till forskning för bättre 
diagnos- och behandlingsmetoder mot 
prostatacancer...grymt jobb!

Styrelsens sammansättning:
Ordförande - Torsten Hjelm
Vice Ordförande - Jesper Näsström
Sekreterare - Anne-Charlotte Wellgren
Kassör - Tina Plog
Ledamot - Henrik Nordlund
Ledamot - Patrik Gradin
Ledamot - Therese Herry

Har du har frågor eller synpunkter till 
styrelsen så kontakta oss gärna på 
styrelsen@varmdohockey.se. 

Tillsammans är 
vi VHC!

Save the date! 13-18 augusti 
Traditionsenligt kommer Värmdö 
Hockey arrangera en uppstartscamp för 
sina ungdomslag. 
Campen riktar sig till spelare födda 
2005-2010 och delas in i 3 ålders-
indelade grupper. 
Separat inbjudan till campen kommer 
inom kort att skickas ut.


