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STRATEGI INOM FINSK ISHOCKEY 2018-2022:

MÅL
Hockeyfamiljens mångsidiga
fostran

VÄRDERINGAR
•

Respekt
Gemenskap
Nöje
Strävan efter suveränitet

TYNGDPUNKTER
•

Utöka mängden
hobbyspelare och
funktionärer inom idrotten
Dam- och flickhockey
Elithockey
Föreningsverksamhet
Förhållanden

STRATEGI INOM FINSK ISHOCKEY 2018-2022:
PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL
Prioriterade områden

Mål

1. Utöka mängden hobbyspelare och funktionärer inom
idrotten:
Hockey hela livet ut
2. Dam- och flickhockey
Dam- och flickhockeyns nästa stora steg
3. Elithockey:
Framgångsrik och attraktiv elithockey

4. Föreningsverksamhet:
Livskraftig föreningsverksamhet i utveckling
5. Förhållanden:
Förhållanden som gynnar framgång och tillväxt

Mångsidig fostran av
hockeyfamiljen

RESPEKT

“Respekt visar man både i ord och gärningar”
•

Respektera spelet. Ishockey lär dig bemöta lagkamrater, motståndare, tränare,
domare och andra inom sporten schysst och med respekt.

GEMENSKAP

“ Ingen lämnas utanför”
•

I hockeyfamiljen finns plats för alla. Gemenskapen är en resurs i rinken, i
föreningsverksamheten och utanför ishallen. Ishockey erbjuder upplevelser och ger
dig vänner för livet.
.

NÖJET

“Det är kul att komma till ishallen”
•

Man satsar för fullt med ett leende på läpparna. Nöjet med idrotten är utgångspunkten
både i rinken och utanför. När verksamheten upplevs som ett nöje, är man beredd att
ge allt varje dag.

STRÄVAN EFTER SUVERÄNITET

“ Från bra till toppen”
•

Finsk ishockey förverkligas tillsammans. Det vi gör idag är grunden för framtida
framgångar. Var och en strävar till att prestera sitt bästa i sin egen roll.

UTÖKA MÄNGDEN HOBBYSPELARE OCH
FUNKTIONÄRER INOM IDROTTEN: :
HOCKEY LIVET UT
Riktlinjer för verksamheten
1. Vi satsar på att rekrytera barn och unga till sporten och få dem att stanna. Vi utvecklar
speciellt olika samarbetsformer mellan skolor och föreningar.
2. Vi skapar förutsättningar att utöka antalet hobbyspelare i tillväxtcentra genom att utveckla
förhållanden och effektivera användningen av isbanorna.
3. Vi säkerställer fortsatt verksamhet i områden med minskad befolkningsutveckling genom att
utveckla samarbetsformer och tävlingsregler mellan föreningar.
4. Vi fortsätter jobbet med att reglera kostnaderna för att utöva ishockey.
5. Vi skapar nya flexibla alternativ för hobbyspelare parallellt med nuvarande alternativ.
6. Vi utvecklar hobbyspelandet för vuxna och integrerar det som en del av Ishockeyförbundets
•
serieverksamhet.

ARVOT

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden
tavoittelu
Huvudmålen under strategiperioden

• Antalet spelarpass ökar till 85 000.
• Antalet hobbyspelare växer inom alla åtta ishockeyregioner.

PAINOPISTEET
•

Harrastaja- ja lajitoimijamäärän kasvattaminen
Nais- ja tyttökiekko
Huippujääkiekko
Seuratoiminta
Olosuhteet

DAM- OCH FLICKHOCKEY:
NÄSTA STORA STEG INOM DAM- OCH FLICKHOCKEY
Riktlinjer för verksamheten
1. Vi lägger större tonvikt på dam- och flickhockey och uppmuntrar herrarnas Liga- och Mestisföreningar att utveckla elithockeyn för damer.
2. Vi utvecklar nya sätt att rekrytera flickspelare vid sidan av GHD-konceptet.
3. Vi bygger en egen spelarutvecklingsbana för flickspelare i flick- och damlagen.
4. Vi skapar möjligheter till kvalitativ daglig träning för att nå internationell toppnivå.
5. Vi försäkrar oss om att dam- och flickhockey har tillräckligt av tid på isen.
6. Vi rekryterar och skolar damtränare för förenings- och landslagsuppdrag. Vi utökar också
mängden kvinnor i alla administrativa organ inom ishockeyorganisationen.

Huvudmålen under strategiperioden
Dam- och flickhockey växer kraftigt.
- Antalet spelare i flick- och damlagen fördubblas.
- Antalet föreningar med minst tre flicklag fördubblas.
• För damspelare på landslagsnivå är träning och spel avgiftsfritt.

ELITHOCKEY: FRAMGÅNGSRIK OCH
ATTRAKTIV TOPPHOCKEY
Riktlinjer för verksamheten
1. Bättre spelare - Vi försäkrar oss om en obruten spelarkarriär från talang till toppspelare på elitnivå.
2. Bättre tränare - Vi utvecklar tränarnas kunnande med ny speciell tonvikt på att hjälpa spelarna hitta
sin inre motivation och sina egna resurser.
3. Bättre spel - Vi ser till att nationella toppserier är bland de främsta i Europa och stöder
damernas och herrarnas Liga- och Mestis-föreningars verksamhetsutveckling som arrangörer
av upplevelserika och lönsamma nöjestillställningar.
4. De bästa med de bästa mot de bästa - Vi säkerställer genom samarbete landslagens
verksamhetsförutsättningar.
5. Vi bygger tillsammans upp en ännu starkare lednings- och utvecklingsorganisation för Mestis
för att stärka såväl seriens ekonomiska som sportsliga framgång.
6. Vi är föregångare i att utnyttja ny teknologi såväl i träningsverksamheten som inom alla
andra delområden i verksamheten.

Huvudmålen under strategiperioden
• Internationell framgång under hela strategiperioden:
- Herrarnas IIHF World Ranking ligger på platserna 1-4, damernas på platserna 1-3.
- Pojkarnas och flickornas landslag placerar sig på 1-4 i elittävlingar.
• Reserveringarna i NHL:s 1.-3. omgång är större än föregående strategiperiod.
• Ekonomin inom nationell elithockey förstärks.

FÖRENINGSVERKSAMHET:
EN PROGRESSIV OCH LIVSKRAFTIG
FÖRENINGSVERKSAMHET
Riktlinjer för verksamheten
1. Vi tar i bruk Olympiakommitténs kvalitetssystem som stöder utvecklingen av
verksamheten genom hela förenings- och domarfältet.
2. Vi satsar på rekrytering, skolning, utbildning och personlig utveckling av tränare,
domare och andra funktionärer inom idrotten.
3. Vi intensifierar samarbetet mellan juniorföreningar och Liga- och Mestis-seriens
föreningar.
4. Vi poängterar en omfattande fostrande roll i vår verksamhet vid sidan om allmän
idrottsfostran och inlärning av specifika färdigheter inom idrottsgrenen.
5. Vi agerar i frontlinjen för att utrota osakligt uppförande.
6. Vi arbetar aktivt för att utveckla samarbetet mellan olika aktörer inom sporten.

Huvudmål under strategiperioden
• Ishockeyföreningarna är bland de främsta i Olympiakommitténs kvalitetsmätare för finsk
föreningsverksamhet.

FÖRHÅLLANDEN: OMSTÄNDIGHETER SOM MÖJLIGGÖR
FRAMGÅNG OCH TILLVÄXT
Riktlinjer för verksamheten
1. Vi försäkrar oss om att konsten att åka skridsko förblir en medborgerlig kompetens.
2. Vi stöder i samarbete med andra issportgrenar kommuner, städer och privata aktörer i
byggandet av ishallar och konstisbanor.
3. Vi befrämjar speciellt byggandet av konstisbanor.
4. Vi arbetar för att få gratis och förmånliga isbaneturer för barn och unga.
5. Vi bygger skott- och övningsutrymmen i samband med alla Liga- och Mestis-hallar samt intill 25
procent av andra ishallar.
6. Vi befrämjar för vår egen del att energieffektiva och miljövänliga ishallslösningar blir vanligare.

Huvudmål under strategiperioden
• Finland får på årsbasis 3-5 nya ishallar och 5-7 konstisbanor och därutöver görs årligen
grundförbättringar i 5-7 av befintliga ishallar.

FINSK ISHOCKEYS
STRATEGISKA MÅL 2018-2022
Delområde

Strategiskt mål

Utöka antalet hobbyspelare och funktionärer
inom idrotten

1. Antalet spelarpass växer till 85.000 aktiva utövare.
2. Antalet utövare växer inom alla åtta ishockeyregioner.

Dam- och flickhockeyns nästa stora steg

Framgångsrik och attraktiv elithockey

En livskraftig föreningsverksamhet i utveckling

3. Dam- och flickhockey växer kraftigt.
• Antalet flickor och damer som spelar i lag fördubblas.
• Antalet föreningar med minst tre flicklag fördubblas.
4. Damer på landslagsnivå tränar och spelar avgiftsfritt.
5. Internationell framgång under hela strategiperioden:
• Herrarnas IIHF World Ranking ligger på platserna 1-4, damernas på platserna 1-3.
• Pojkarnas och flickornas landslag placerar sig på 1-4 i elittävlingar.
6. Reserveringarna i NHL:s 1.-3. omgång är större än föregående strategiperiod.
7. Ekonomin inom nationell elithockey förstärks.

8. Ishockeyföreningarna är de främsta enligt Olympiakommitténs kvalitetsmätare för finsk
föreningsverksamhet.

Omständigheter som möjliggör framgång och tillväxt

9. På årsbasis får Finland 3-5 nya ishallar och 5-7 konstisbanor och därtill grundförbättras 5-7
av befintliga hallar årligen.

Ishockeyns ställning i Finland

10. Ishockey är den intressantaste och mest uppskattade sporten i Finland

SUOMALAISEN JÄÄKIEKON
STRATEGISET TAVOITTEET 2018-2022

ARVOT

PAINOPISTEET

•

•

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

Harrastaja- ja lajitoimijamäärän kasvattaminen
Nais- ja tyttökiekko
Huippujääkiekko
Seuratoiminta
Olosuhteet

TACK !

