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Detta är Västerviks IKs VÄRDEGRUND i samarbete med med-
lemmar, Svenska Ishockey Förbundets utredning och Smålands
idrotten. Västerviks IK vill att verksamheten samlas runt sex ledord 
som genomsyrar allt det vi gör. Värdegrund Västerviks IK.

TÄVLING är ett stort inslag i vår verksamhet. Det är något som inspirerar på alla 
nivåer och bidrar med lustfylldhet, spänning och utveckling. Tävling ska vara ett 
naturligt inslag i våra aktiviteter, i såväl bredd- som elitverksamheten och anpassas 
efter ålder och färdighet.

GEMENSKAP Gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrott. Genom 
gemenskap mår vi bra och det är tillsammans vi når toppidrott. Alla som vill ska 
vara välkomna till Västerviks IK, oavsett lagtillhörighet eller annan ledare så gläds vi 
alla med varandra. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma medlemmar som ger oss 
större gemenskap. 

RENT SPEL Västerviks IK vill medverka till förståelse för alla människors lika 
värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning m m. Vi utgår ifrån att 
multietnisk samverkan föder kreativitet. Alla ska respektera varandra. Västerviks IK 
tar avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping och droger. Att tävla 
på samma villkor, vara ärlig och en god medmänniska är viktiga förutsättningar för 
vår idrott. Vi ska uppmärksamma medlemmar som följer Rent Spel.

ANSVAR Idrottandet handlar om att ha dubbla mål. Att dels skapa idrottsliga 
prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill lära våra barn och ung-
domar till en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som 
utanför idrotten. Ledare och aktiva seniorer samt äldre medlemmar är förebilder för 
yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild. Vi ska uppmuntra och 
uppmärksamma medlemmar som leder till ett ökat ansvarstagande. 

TRYGGHET Genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, 
våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Vi ska skapa en förlåtande 
miljö. Alla ska behandlas lika och acceptera varandras åsikter. Vi vill också upp-
muntra och uppmärksamma medlemmar som stärker en sådan trygghet. 

GLÄDJE Det ska vara kul med idrott. Det ska vara roligt att komma till träningar 
och matcher. För att betona det viktiga i att finna glädje i verksamheten, oavsett 
om man är spelare, ledare, sportchef, styrel-
semedlem mfl så har vi bestämt oss för att vi 
ska uppmuntra och uppmärksamma med-
lemmar som sprider glädje. Vi ska nå resultat 
genom att uppmuntra och uppmärksamma 
medlemmar som stärker våra sex ledord. 
 Personlig och idrottslig utveckling går före 
vikten av att vinna.



VISION
I samverkan med skola, kommun, näringsliv och föreningsliv ska Västerviks IK 
genom satsning på breddverksamhet bidra till att göra Västerviks kommun till en 
attraktiv plats att bo och leva i. 

MISSION
Västerviks IK vill erbjuda alla en möjlighet till organiserad idrott med utgångspunkt i 
Västerviks kommun. Alla uppdrag ledare och andra engagerade inom Västerviks IK 
är att bedriva en verksamhet som baseras på värdegrunden. De idrottsliga målen 
är en viktig del av verksamheten men de måste alltid utgå från värdegrunden och 
utvecklas i samförstånd med klubbens förutsättningar.

MÅL
Västerviks IK:s långsiktiga mål är att: Vara en förebild inom Västerviksidrot-
ten  genom att ligga i topp gällande fair play och gemenskap. Öka antalet tjejer 
som idrottar och engagerar sig i klubben. Antalet aktiva medlemmar överstiger 
200 stycken år 2020. Detta uppnår vi genom att öka antalet och storlekarna 
på  träningsgrupperna samt öka antalet engagerade ledare. Tillsammans med 
 Västerviks kommun verka för att Plivit Trade-hallen och andra idrottsanläggningar 
blir naturliga mötesplatser i samhället.

Vi föräldrar kan lita på tränarnas kunskap i att kunna se varje 
spelares utveckling. Till detta krävs en öppen dialog.

VIK jobbar för att ha bra och utbildade ledare.

EN VIK:ARE…
...respekterar alla och är en god kamrat.
...håller god ordning och reda samt vårdar språket.
...hälsar alltid på den du möter i ishallen.
...är ansvarstagande och ser alltid till att det är städat 
   i omklädningsrum och i bussar som VIK hyrt.
...håller tider och är ett föredöme i skolan.
...är fokuserad på träningar, genomgångar och matcher.
...följer regler och förordar rent spel.
...är en god vinnare och en god förlorare.
...är stolt över sin förening.
...respekterar ledare och personal både hemma som i bortahall.
...håller sig uppdaterad - aktiv medlem.
...är en förebild.
...följer regler för klädkod vid match, matstund, mobil osv.
...sitter bland de andra VIK:arna på läktaren.
...för en öppen dialog åt alla håll.

 



VIKs UNGDOMSVERKSAMHET

TRE KRONORS HOCKEYSKOLA (6-9 ÅRINGAR)
I Tre Kronors Hockeyskola börjar man när man är nybörjare, cirka 6-8 år. Här tränar 
spelarna på grunder i skridskoåkning, puckföring och passningsteknik. Det foku-
seras på leken med målsöttning att ha kul på isen. Det genomförs övningar såsom 
köttbullen, bubblor och tuppen. Spelarna får prova på att spela ishockey på tvären, 
vilket anordnas genom vår egen Tre Kronors Hockeyliga där spelarna delas upp i 
lag och möter varandra. All vår verksamhet bygger på att man ska få träna och spe-
la med de som kommit lika långt. Det kan ske genom som det gör i hockeyskolan, 
att nivåanpassa inom träningen eller som me de äldre lagen, att de som behöver för 
sin utveckling, får träna med ett äldre eller yngre lag.

BARN & UNGDOMSLAG D 
I Barn & Ungdomslag D är spelarna 9 år, och alla ska ges möjlighet att delta utifrån 
sin aktuella förmåga. Då introduceras man i matcher genom spel i Smålads pool-
spel, där man möter föreningarna i närområdet, i matcher på halvplan. I matcherna 
ska alla spelare spela lika mycket och prova på olika positioner samt att det under 
våren börjar bestämmas vilka som vill vara målvakter. Träning fortsätter med ut-
veckling av grunderna med extra tonvikt på skridskoåkning och puckföring. Nu bör-
jar baklänges och översteg att introduceras. Träningarna börjar nu innehålla olika 
spelmoment för att bygga upp en grundläggande spelförståelse. I spelmomenten 
betonas placering och kamp, där tävling i lekform införs. Utveckling av kamratskap 
och personlig hygien, genom att det är obligatoriskt att duscha i ishallen. Alltmer 
börjar vi nu bygga en sammanhållning och en laganda. 

BARN & UNGDOMSLAG C 
Barn & Ungdomslag C  är uppde-
lat i C1 och C2 och här är spelarna 
10-11 år. I Barn & Ungdomslag 
C börjar lagen delta i seriespel. I 
dessa matcher deltar alla i laget på 
lika villkor. Under en säsong ska 
alla ges möjlighet att få lika mycket 
istid. Både C1 och C2 börjar spela 
serie med tabell och i C1 med 
tacklingar. I Barn & Ungdomslag 
C ska lagen delta i två cuper varav 
den ena är minst en tvådagars. 
Träningen börjar allt mer inriktas på 
spelförståelse och att kunna utföra 



tekniska färdigheter i spel. Spelarna ska börja lära sig att utmana motståndaren 
och passa till lagkamraterna i fart. Utvecklingen av skridskotekniken fortsätter och 
blir allt mer allsidig med framlängesåkning, baklängesåkning och överstegsåkning. 
Både med och utan puck. Att underordna sig laget blir allt viktigare utan att för den 
delen åsidosätta den inviduella utvecklingen. I träning får spelarna öva mycket på 
spel i olika former, där kamp och tävling blir viktiga ingredienser.

U-13, U-14
I U-13/U14 är spelarna 12-13 år och nu övergår man från barnidrott till ungdomsi-
drott, vilket bland annat innebär att DM införs. Seriespelet övergår från att vara regi-
onalt uppdelat, till att vara uppdelat i en division 1 och division 2-seie. VIK har som 
mål att spela i Division 1 för att våra lag ska få möta så tufft motstånd som möjligt. I 
U-13/U14 ska lagen delta i minst två cuper varav den ena vara en tredagars.

Skridskoteknik är fortfarande viktigast, svårighetsgraden på träningarna ökar nu 
genom att övningarna utförs i maxfart och med stress. Skridskotekniken utvecklas 
med hjälp av momentträning av specifika detaljer inom balans, koordination och 
rörlighet. Spelförståelsen byggs på genom träning av försvars- och anfallsspel. 
Kampen i spelet tränas allt mer intensivt genom olika spelmomentsträning 1-1, 2-1, 
3-2, 5-4 och så vidare. Utveckling av den taktiska förmågan vidareutvecklas med 
hjälp av teori och teorigenomgångar innan match. På träningarna är organiserade 
”femmor” med fast positioner viktiga, för att rollerna i femman ska tränas in. Nu 
betonas fysikträning i samband med isträningen, minst 1 pass per vecka under 
spelsäsongen. Kondition och stryrketräning med egna kroppen som motstånd. 

U-15, U-16
I U-15/U16 är spelarna 14-15 år och i den här åldern börjar en allt mer målmedve-
ten satsning utan att tulla på breddidrotten. Kraven blir högre på träning och match. 
Även här deltar man i DM och serierna är uppdelade idivision 1 och 2. I U-15/U16 
ska lagen delta i minst två cuper varav den ena ska vara minst en tredagars. Fysisk 
träning med tonvikten på styrke- och konditionsträning året runt. Styrketräning med 
vikter inleds, alltid under övervakning av instruktör. Konditionsträningen utförs ofta 
i matchlika intervaller. Det gäller att få spelarna att fungera som ett lag och utefter 
ett visst spelsystem, där individuella prestationer och beslut även ska uppmuntras. 
Det blir där med allt viktigare med teori som innehåller, förutom ishockeyspecifika 
förmågor, kunskap kring vila, kost och drogers påverkan på hälsan.



VAD FÅR JAG FÖR MIN MEDLEMSAVGIFT OCH TRÄNINGSAVGIFT?
• Försäkring, licens och serieavgift.
• Spelarkort.
• Gå in gratis på A-lagsmatcher (gäller ungdom och juniorspelare).
• Istidskostnader för träning och matcher under huvudsäsong.
• Arvoden till domare i seriespel.
• Bussresor till seriematcher och slutspel i DM.
• Utbildningskostnader för ledare, domare och funktionärer.
• Förråd till samtliga lag.
• Slipning av skridskor.
• Gemensamt material.
• Matchställ till seriespelande lag
• Prova på-utrustning och målvaktsutrustning för hockeyskolan.

VAD KRÄVER KLUBBEN  AV DIG SOM MEDLEM OCH FÖRÄLDER?
•  Det är alla medlemmars ansvar att följa VIK:s policy och måldokument.
•  Varje lag ska ha representanter på de poster som finns dokumenterade i 
 verksamhetsbeskrivningen.
•  Varje spelare är skyldig att delta i plockjobb och av huvudstyrelsen beslutad  
    aktivitet.
•  Varje lag får stå för kostnader för träningsmatcher, grundspel i DM samt cuper.
•  Varje lag ska ha minst 5 funktionärer på Karhu Run sam hjälpa till med bingo-
 lottoförsäljning.
•  Varje lag ska betala 15% till huvudföreningen av vinsten vid cuper och egen  
 försäljning inom lagen.
•  Varje lag ska hjälpa till på representationslagets hemmamatcher, vilket 
 schemaläggs inom lagen.

Allt detta kan du stödja genom medlemskap på 400:
Tillsammans gör vi det!   

 



POLICY
Syftet med denna policy är att utveckla våra spelare och Västerviks IK på lång sikt 
samt en tydlig information till ungdomsspelarnas föräldrar. Syftet är också att be-
hålla så många spelare som möjligt så länge som möjligt. Vår förening ska utveckla 
spelarna utifrån förmåga och ambitionsnivå.

Äldre spelare ska ges möjlighet att träna med yngre spelare för att få träna med 
spelare på samma utbildningsnivå. Syftet är att kunna ta för sig bättre i spelet.

Spelare som missköter sig inom ramen för VIK:s verksamhet ska få tillrättavis-
ning enligt ”ordningsregler och uppförandeetik i VIK”.

Det ska inte ske någon permanent uppflyttning av spelare utom vid exceptionel-
la fall. Alla spelare tillhör sin egen åldersgrupp. Ska en spelare träna extra med ett 
annat lag ska spelaren även träna med sin egen åldersgrupp. Beslut om uppflytt-
ning tas av ungdomsstyrelsen.

Upp och nedflyttning får endast ske för att få fulla lag.
Vid alla matcher är resultatet underordnat en utveckling av VIK:s spelare på lång 

sikt. Alla ungdomslag ska sträva efter att alltid spela med minst tre fulla femmor. 
Ingen toppning får ske förrän spelarna nått J18 nivå, det är vid denna nivå som la-
get tas ut utifrån närvaro på träningarna. På lägre nivå ska alla spelare inom sitt lag i 
största möjliga mån spela lika många matcher och lika mycket i varje match. 

När vi vid behov slagit ihop två åldersgrupper löser huvudtränarna träningens 
nivå. Utifrån kunskapsnivå kan man träna olika övningar på var sin halvplan.

VIK:S STRUKTUR
 

TRÄNARGRUPP

             MARKNADSSEKTION        LAGLEDARGRUPP

   STYRELSE              UNGDOMSSEKTION     MATERIALARGRUPP

    SPORTSEKTION                     HYLLANGRUPP 

LÄGER & CUP-GRUPP



VÄSTERVIKS ISHOCKEYKLUBB
Box 207, 593 23 Västervik

Tel. 0490-182 30 Fax. 0490-360 65
kansli@vikhockey.se, www.vikhockey.se
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