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Ekonomi 
Föreningens ekonomi skall vara sund och budget måste följas för att utveckla föreningen. Ambitionen är att 
hålla kostnadsnivån på en kontinuerligt låg nivå.  

Nynäshamns IF Hockey Club resurser bygger främst på att förtroendevalda, föräldrar och medlemmar är 
ideellt engagerade. Nynäshamns IF Hockey Clubs ekonomiska intäkter kommer främst från medlemsavgifter, 
statliga och kommunala bidrag.  
 
Intäkter från lokala företag, i form av sponsorer, utgör en betydande del av de årliga intäkterna. Genom den 
långsiktiga strategiska planeringen är målet för föreningen att säkerställa en fortsatt stabil ekonomisk grund 
samt fortsatt goda möjligheter för medlemmarna att träna och spela ishockey och åka konståkning.  

För att kunna ha ekonomi på en bra nivå måste vi jobba tillsammans med våra sponsorer, där vi behöver få 
till en bra sponsorgrupp som driver arbetet med våra sponsorer. 
 
Så vi kommer att skapa en ny grupp som heter Sponsor och anläggnings grupp. 
Som en extra insatts för förbättra omklädningsrum, kommer vi att ha en kostnad under säsongen för det 
jobbet.  

 
Se separat dokument för budget  

Sportsligt 

Ishockey 
Föreningen har som mål att öka antalet utövare inom både ishockey och konståkning. Målsättningen är att 
öka antalet aktiva medlemmar till hockeyskolan och skridskoskolan genom riktade insatser såsom personliga 
inbjudningar till de allra yngsta. 

Det är en utmaning eftersom det samtidigt blir allt svårare att locka till oss barn och ungdomar. 
Konkurrensen från andra sporter och andra aktiviteter blir allt tuffare.  För tillfället lider vi av alltför få 
spelare i lagen på ungdomssidan. Målsättningen är dock att på tre års sikt ha lag i alla årsklasser och vi kan se 
att föregående säsong har vi haft en fortsatt ökning både på pojk och flickhockeyn. 

Inom senior/juniorverksamheten är det fortsatt fokus på att utveckla juniorverksamheten där målsättningen 
för J18 är att återta platsen i J18 Elit och för J20 att på sikt återta platsen i Elit. Detta är en förutsättning för 
att behålla våra talanger och etablera spelare inom föreningen, särskilt viktigt för att kunna vidareutveckla 
hockeygymnasiet. Vi tror även att det är viktigt med ett framgångsrikt A-lag där stommen ska utgöras av 
egna produkter med en målsättning att vara en stabil förening i Div. 2. 
 
I följande årskullar är lag anmälda till seriespel 2022/2023:  
Herr – representationslag, J20, J18, U13, U12, U11 , U10, U9 och Flickor A. 
Flickor A kommer även att delta i F16 DM. 
 
Utanför seriespel finns även Knatte Hockeyskolan för årskullarna -15 t.o.m. -18.  
 
Uppstartläger för ungdomsspelare och kommer att genomföras under säsongen 2022-2023 
 
Under säsongen 2022/2023 kommer Nynäs Hockey att vara värd för Stockholms TV-Pucks läger och matcher. 
 
Vi kommer även aktivt jobba för att ha ishallen öppet längre under våren 2023.  
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Konståkning 

Inriktning 
Konståkningssektionen (KS) kommer fortsätta satsa på bredd och att alla åkare, gamla som nya, skall trivas i 
klubben. Vi hoppas även bli fler åkare och kommer därför vara mer aktiva i att göra reklam för vår 
skridskoskola. 

Generellt 
Denna plan är skriven med förhoppning om att vi inte kommer påverkas av Covid-19.  

Uppstartsläger 
KS planerar ha uppstartsläger v32 torsdag kväll, fredag eftermiddag samt lördag-söndag dag. 

Test 
KS planerar anordna 1 eller 2 öppna testtillfällen och delta på ytterligare c:a 2-3 tester plus hålla 2 interna 
tävlingstester.  

Tävlingar  
KS räknar med att delta på cirka 10 stjärntävlingar (C-åkare) samt runt 6 klubbtävlingar (B-åkare) i 
Stockholms län. Antalet klubbtävlingar beror också på hur många klubbtävlingar som anordnas under 
säsongen. 

Arrangera stjärntävling  
KS kommer att arrangera en stjärntävling i Folkets hall i 10-11 december. 
För att arrangera tävlingen kommer fler föräldrar behövas för att hjälpa till. 

Shower och uppvisningar 
KS planerar ha en uppvisning i december och vårshow i mars. 

Spökdisco 
KS planerar ha ett spökdisco under höstlovet. 

Eftersäsong  
KS kommer tillsammans med huvudstyrelsen fortsätta påverka kommun för att kunna ha is under april.  
KS planerar ha isträning likt tidigare säsonger före pandemin hemma eller i annan kommun. Fysträning 
kommer hållas på Kvarnängen som vanligt. 

Kommittéer 
KS hoppas denna säsong se mer av det fina arbete som många föräldrar bidragit med under föregående 
säsonger liksom mer samarbete mellan kommittéerna.  
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Organisation 
Föreningens organisation måste stärkas där styrelsen/sportchef arbetar ihop tillsammans med ledarna. 
Under kommande säsong hoppas vi att kunna engagera fler personer till olika funktioner som behövs för att 
verksamheten ska fungera effektivare. 

Styrelsen/sportchef ska under året aktivt bjuda in till tränar-, material- och lagledarmöten. 
 
Vi kommer att ta ett nytag med sponsorer och anläggning, vilket gör att vi kommer att starta en grupp som 
heter Sponsor och Anläggnings grupp. 

Ledare 
Under säsongen 2022/2023 kommer vi att jobba fram ett ledarguide för alla våra ledare i ishockeyn.  
En ledarhandbok för ishockeyn kommer att tas fram för våra ledare att kunna jobba med. Tydliggöra roller 
mm 

Utbildning 
Spelare i Nynäs Hockey skall mötas av välutbildade tränare med bred kunskap om hur ishockeyns grunder 
och hemligheter bäst lärs ut. Utgångspunkten för klubbens erbjudande om kurser är vad som krävs för att 
som tränare kunna ge spelarna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare och 
människor. Svenska Ishockeyförbundets utbildningar utgör basen i Nynäs Hockeys utbildningsplan, basen kan 
sedan kompletteras med olika specialutbildningar, t.ex. teknikinriktade kurser samt att samla våra ledare till 
kortare utbildningstillfällen där vi utnyttjar de resurser och erfarenheter som redan finns i föreningen  
 
Under säsongen 2022/2023 kommer vi aktivt jobba för att utbilda våra tränare, nya som gamla. 
 
Föreningen skall arbeta för att medlemmar skall erbjudas vidareutbildning i takt med att föreningen 
utvecklas. Fortsatt satsning på utbildning av tränare och nyrekryteringen av domare. 

Sponsorer 
Bygga upp organisationen för att förbättra kontakterna med näringsliv och kommun samt ha en närmare 
relation till våra sponsorer och genom föreningens aktiviteter skapa ytterligare affärsmöjligheter. Vi kommer 
bland annat genomföra ett antal spännande sponsorträffar/sponsorhockey där vi bjuder in både befintliga 
samt presumtiva sponsorer till roliga aktiviteter där vi kan bygga upp ett samarbete med näringslivet. 
Företagshockeyn fortsätter även säsongen 22/23. 

Ishallen 
Föreningen ska föra en fortsatt dialog med fastighetsägaren om hur ishallen kan utvecklas. 
Här kommer föreningen att starta upp en grupp som får i uppdrag under säsongen 2022/2023 jobba fram 
och driva olika förslag på hur vi kan göra vår ishall ännu bättre för våra medlemmar och gästande 
spelare/åkare. 

 

Nynäshamns IF Hockey Clubs Styrelse 

 

 

Stefan Klang   Anders Tegnerud  Henrik Carlsson 
Styrelseordförande  Kassör    Sekreterare 
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Andreas Lindehall  Peter Andersson  Henrik Vikström 
Ledamot   Ledamot   Ledamot 
 

 

 

Aline Varre   Christian Berntsson   
Ledamot   Ledamot 
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