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Nu kan du bli
guld, silver eller
bronssponsor!

MARKNADSGRUPPEN
Tyresö Hanviken Hockey är en av Stockholms största
ishockeyklubbar. Kanske rentav den största sett till
antalet aktiva.
Vi är också en förening full av ideella krafter som
varje dag arbetar för att utveckla vår framtid, det vill
säga våra barn och ungdomar.
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Joacim ”Jocke” Nilsson som sportchef
för ungdom- och juniorlagen förra
säsongen och jag är övertygad om att
Jocke framöver kommer att vidare
utveckla föreningens utbildning av
ledare och unga hockeyspelare.
Ett par andra höjdpunkter som
bör nämnas gällande ungdomsverk
samheten är att föreningen hade med
tre spelare ända till sista uttagningen
av TV-pucken, och U16-laget tog sig
ända till kval till U16-SM.

Glädje, gemenskap, utveckling

ORDFÖRANDE HAR ORDET

TEXT: KJELL TÖRNBLOM

Tyresö Hanviken Hockey håller på att avsluta sin fjärde säsong. Det är full fart i
alla delar i föreningen och vi växer så det knakar. Vi har nu nästan 600 aktiva från
Hockeyskolan till representationslag och i föreningens lag finns ungefär 140 ledare.
Med detta är vi en av Stockholms största, kanske rentav den största, hockeyklubben.
Tyresö Hanviken Hockey engagerar många i hockeyn i Tyresö med omnejd.
Säsongen inleddes i augusti 2015
med att Joakim Nordström, som
tidigare spelat i kommunens lag,
gästade Trollbäckens IP. Joakim hade
med sig Stanley Cup pokalen som
han var med och vann med Chicago
Blackhawks tidigare under sommaren.
Stanley Cup var en riktigt häftig upp
levelse där Trollbäckens IP gästades
av cirka 3000 personer under en och
samma dag.
Det glädjer oss att så många unga
hockeyspelare fick träffa Joakim. Han
är ”Tyresökillen som kunnat uppnå en
av sina drömmar”.

Stark start under hösten
Herrarnas representationslag var väl
digt starka i grundserien och det väck
te förhoppningar om att föreningen
skulle kunna ta klivet upp till Hockey
ettan den här säsongen. Efter jul hade
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dock laget en svacka, vilket gjorde
att möjligheten till kvalspel missades.
Under säsongen har annars strategin
att lyfta upp lovande juniorer från de
egna leden visat sig mycket fram
gångsrik. Till säsong 2016/2017 är
målsättningen fortsatt att laget ska ta
sig till Hockeyettan.
Hösten 2015 startade föreningen rek
reationshockeyverksamhet för damer,
och det visade sig bli en riktig hit!
Intresset är stort och gruppen består
nu av cirka 30 damer.
Flickverksamheten inom förening
en har också blommat ut ordentligt
under den gångna säsongen och vår
ambition är att bygga flick- och dam
verksamheten underifrån med egna
spelare. De yngsta flickorna spelar
seriespel för andra året i rad – och
kanske, kanske kan vi redan nästa

säsong anmäla ett lag även i den
äldre flickserien.

Övertygande spel och framgång
När Tyresö Hanviken Hockey bildades
för fyra säsonger sedan stod kommu
nen helt utan juniorlag – men redan
förra säsong hade vi ett J20-lag som i
sin första säsong i Division 1 lyckades
ta sig till Allettan.
J18-laget vann kvalsegern som
avgjordes i sista omgången – och de
är därmed klara för spel i Elit säsongen
2016/2017 tillsammans med exem
pelvis AIK, Djurgården, Södertälje och
Almtuna.
Eftersom att båda juniorlagen
genomfört seriespelet på ett så över
tygande sätt är det ett styrkebevis på
att vår hockeyutbildning fungerar bra.
Som ett led i att vidareutveckla vår
breda ungdomsverksamhet anställdes

Hockeyskolan är grunden för fören
ingens verksamhet och en väldigt
uppskattad aktivitet för kommunens
barn. Här sker också rekryteringen av
nya hockeyspelare.
Skolan bedrivs enligt konceptet
Tre Kronors Hockeyskola. Ledarna
är utbildade av Svenska ishockey
förbundet och det finns ett fadder
system inom Hockeyskolan som
fungerar mycket bra. Alla barn i de
två yngsta årgångarna som bor i Ty
resö kommun får varje år en person
lig inbjudan till hockeyskolan. Det är
väldigt många barn som kommer och
provar på att spela hockey. Vid sä
songens slut var det nästan 200 barn
som var aktiva inom Hockeyskolan
vilket ger väldigt goda förhoppningar
om framtiden.

Tyresö Hanviken Hockeys ledord är
Glädje – Gemenskap – Utveckling.
Utifrån detta lever vi hockey i Tyresö
kommun. Därmed sagt så är det inte
bara mål och resultat som räknas.
Den breda barn- och ungdomsverk
samheten handlar om utbildning. Det
krävs kunniga och engagerade ledare
och en sportsligt stabil organisation.
För detta krävs resurser.

Sponsor – en viktig roll
Det görs väldigt mycket bra inom vår
verksamhet, men det finns också
utmaningar som ligger framför oss.
Eftersom föreningen har vuxit kraftigt
de senaste åren så behöver kansliet
och den administrativa delen vidareut
vecklas. Rutiner och processer behö
ver bli bättre.
Det är mycket som ska fungera
under en säsong och allt detta kräver
resurser. Därför söker vi nu också fler
sponsorer och hoppas att du finner
vår verksamhet så attraktiv att du vill
samarbeta med oss som sponsor. Vi
har en stor och bred barn- och ung
domsverksamhet, en uppåtgående
dam-/flickrörelse samt ett represen
tationslag som nu ska ta klivet upp till
Hockeyettan. Sammantaget gör detta
Tyresö Hanviken Hockey till en viktig
spelare i Stockholmshockeyn – och vi
ser gärna att du är med! ■
Ordförande Kjell Törnblom

VISION OCH VÄRDEGRUND
Tyresö Hanviken Hockeys övergripande målsättning är att
skapa en attraktiv ishockeyförening där det är roligt att spela
ishockey – där ett livslångt intresse för ishockeyn skapas och
där det finns en gemenskap inom hela ishockeyverksamheten.
I Tyresö Hanviken Hockey ska det också finnas stora möjlig
heter att utvecklas både som ishockeyspelare och som
människa.
Tyresö Hanviken Hockey vill:
bedriva en barn- och ungdomsverksamhet med syfte att ge våra
barn och ungdomar möjlighet att utöva ishockey – med strävan
mot att spelarna ska få ett livslångt intresse för sporten.
Kvaliteten på verksamheten ska vara så hög att alla barn och
ungdomar i Tyresö kommun vill stanna i föreningen under hela
ungdomstiden och varje spelare ska kunna utvecklas till sin
maximala nivå inom föreningen.

Föreningen ska ge våra barn och ungdomar en bra fostran i
uppträdande på och utanför rinken. Alla ska kunna känna sig
stolta över våra spelares uppträdande.
Föreningen ska verka för att ingen utslagning skall ske bland
våra barn och ungdomar som är intresserade av ishockey.
Vår värdegrund är Glädje, gemenskap och utveckling!
För den sportsliga verksamheten har föreningen tagit fram ett
styrdokument som har till syfte att mer i detalj tydliggöra för
eningens uppfattning om respektive årskull/åldersblock. Styr
dokumentet ska fungera som ett arbetsredskap för planering
och styrning av föreningens lag i de olika åldersgrupperna.
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Sportchef ungdom/junior:
Joacim Nilsson

Jag har haft förmånen att
få vara med och forma den
nya sportchefsrollen i Tyresö
Hanviken Hockey.

SPORTCHEFERNA BERÄTTAR

Sportchef senior: Anders Österberg

Tyresö Hanviken Hockey
skapades säsongen
2012/2013 genom en
sammanslagning av
hockeyverksamheterna
i Tyresö HK och
Hanvikens SK.

Både Tyresö HK och Hanvikens SK
hade sina A-lag i Division 3. Den star
kaste drivkraften för sammanslagning
en var att föreningarna tillsammans
skulle kunna sätta högre sportsliga
mål. Vid sammanslagningen var den
långsiktiga målsättningen att kommu
nen ska ha ett representationslag som
är etablerat i Division 1.
Resan påbörjades redan den
första säsongen i den nya föreningen
då A-laget avancerade till Division 2.
Andra säsongen överträffade A-laget
målsättningen och tog sig till kval
till Division 1, dock utan att lyckas
avancera. Tredje säsongen var laget
snubblande nära att återigen ta sig till
Division 1 kval men åkte ut i play-off
till Division 1 kval.
Inför säsongen 2015/2016 var för
eningens målsättning given – repre
sentationslaget skulle avancera till
Division 1. Under grundserien såg det
riktigt, riktigt bra ut och laget slutade
tvåa. Efter jul kom laget in i en svacka
som till största delen berodde på sjuk
domar och skador. Även om laget
började ta sig ur svackan hann man

inte återhämta sig helt för att lyckas ta
sig till Division 1 kvalet.

70% egna spelare i A-laget
Tyresö Hanviken Hockey har
en uttalad strategi att våra duktiga
juniorer ska slussas in i seniorverk
samheten. Den långsiktiga strategin
är att rekryteringen till A-laget huvud
sakligen ska ske med egna spelare
– målsättningen är att minst 70 % av
A-laget ska bestå av ”egna produkter”.
Under den gångna säsongen har
många juniorer fått möjlighet att träna
med A-laget och några har fått möjlig
het att matcha. Några juniorer ligger
så långt fram i sin utveckling att de
haft en fast plats i A-lagstruppen. Med
de duktiga spelare som nu kommer
i föreningens juniorlag ser jag med
tillförsikt fram emot nästa säsong!
Den sportsliga målsättningen för
säsongen 2016/2017 är självklart att
vi nu ska ta klivet upp i Division 1.
Arbetet med att organisera oss som
en Division 1 förening har påbörjats
– så när vi tar steget sportsligt så är
vi redo! ■

Både rollen och jag är nya i föreningen
och det har funnits mycket att ta tag i
och att lära sig. Under säsongen har
såväl jag, spelare som övriga ledare
lärt oss massor och tagit stora kliv
framåt. Med omkring 500 spelare och
ett hundratalet ledare så är såklart
mycket som händer under en säsong.

Rent sportsligt finns det massor att
glädjas åt. Skulle jag skriva allt skulle
det bli en väldigt lång lista men jag
nämner några höjdare här för de
äldsta lagen:
• J20 tar sig under sitt första år i
Division 1 till Allettan.
• J18 avancerade till Regionselit
som är den högsta serien.
• U16 kvalar till U16-SM och har
flera spelare med långt i TV-pucksut
tagningarna.
• U15 har fått en stabil organisa
tion med mycket bra utbildning av
spelarna.

Nu när jag känner föreningen, dess
ledare och spelare bättre så kan ännu
mer krut läggas på att vidareutveckla
vår ishockeyutbildning. Tillsammans
med föreningens sportutskott kommer
vårt styrdokument att uppdateras inför
säsongen 2016/2017. Jag kommer
att jobba vidare med den dagliga dia
logen och närvaron med alla lagen
för att vi alla ska dra åt samma håll,
träna på rätt saker vid rätt tidpunkter
och tänka långsiktig hockeyutbildning
snarare än kortsiktiga resultat.

I de yngre ungdomslagen görs stora
sportsliga framsteg och vår resa mot
ett gemensamt synsätt inom förening
en har påbörjats – dels genom intern
utbildningar av ledare och dels genom
vår dagliga kontakt i ishallarna.
Jag har under mitt år haft begrän
sade möjligheter att delta i Hockey
skolans verksamhet. Det jag sett och
hört är dock väldigt positivt. Tyresö
Hanviken Hockey jobbar hårt med
rekryteringen och med det hockey
intresse som finns i kommunen så
finns goda förutsättningar att bygga
någonting riktigt, riktigt bra i Tyresö
Hanviken Hockey.

Alla föreningens juniorer kommer
redan nästa säsong att erbjudas in
dividuell teknikträning med mig – och
föreningens målvakter ska precis
som tidigare få möjlighet att träna
målvaktsteknik med tränare som är
experter på detta.
Det ska bli fantastiskt roligt att få
fortsätta resan tillsammans säsongen
2016/2017.
Jag avslutar med en klyscha, men
en sann sådan: – Vi måste ha en stor
bredd för att få en bra spets.
Därför satsar Tyresö Hanviken
Hockey på en bra utbildning till alla
barn- och ungdomar! ■

En bra utbildning till alla barnoch ungdomar

TEXT: JOACIM NILSSON

TEXT: ANDERS ÖSTERBERG
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A-LAG HERRAR

VÅRA DAMER

Säsongen 2015/2016 var resultatmässigt en mellansäsong för Tyresö Hanviken
Hockeys A-lag. Vi hade som målsättning att avancera till Division 1 och då är
det naturligtvis en besvikelse att vi inte lyckas ta oss till Division 1 kvalet. Vi har
under säsongen blandat riktigt bra spel med sämre insatser. Det är dock roligt
att vara en del av Tyresö Hanviken Hockeys A-lag då vi även den här säsongen
är det lag i Division 2 som har den största hemmapubliken. Arrangemangen
kring A-lagets hemmamatcher är väldigt proffsiga vilket vi tror är en bidragande
orsak till att publiken kommer tillbaka match efter match.

Verksamheten startades upp under säsongen 2015/2016. Det visade sig att
det finns ett väldigt stort intresse bland kvinnorna i Tyresö kommun att lära sig
att spela ishockey. Gruppen består av ett trettiotal intresserade och glada tjejer
som tränar tillsammans en gång i veckan. Verksamheten präglas av väldigt
mycket hockeyglädje där grunderna i skridskoåkning och ishockey tränas.

Målsättningen att avancera till Division 1 och att sedan etablera oss på den ni
vån kvarstår. Vi håller i skrivande stund på att bygga nästa säsongs lag. Många
spelare har meddelat att de vill vara kvar, vilket såklart är glädjande. Säsongen
2016/2017 kommer att bli spännande där ambitionen är att bygga en slagkraftig
trupp utifrån den truppen vi har idag, fylla på med juniorspelare från de egna
leden samt några spetsspelare.

Säsongen 2016/2017 överväger vi att anmäla oss till ett seriespel med motsva
rande lag från andra föreningar. Målsättningen är att motionera och samtidigt
lära sig att åka skridskor och få med sig grunderna i ishockey.
◗ Tränare Kjell Törnblom

Tränare: Andreas Högosta

Tränare: Kjell Törnblom

Stort tack till alla er som är med och stöttar Tyresö Hanviken Hockeys A-lag!
◗ Tränare Andreas Högosta och sportchef senior Anders Österberg
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TEAM J-20

TEAM J-18

Redan J20s andra säsong lyckades laget ta sig till Allettan. Tack vare detta så
fick spelarna i laget ytterligare ett tjugotal bra och utvecklande matcher. Efter
som laget fortfarande är i ett uppbyggnadsskede så har truppen bestått av för
få spelare. Flera spelare med ”J20-ålder” har spelat permanent i föreningens
A-lag vilket är positivt. Många spelare från J18 har fått möjlighet att träna och
spela J20-hockey.

Säsongen 2015/2016 blev en lyckad säsong för J18. Vi satte upp delmålen att
1. Avancera till Allettan.
2. I Allettan placera oss för att få spela kval till Elit.
I kvalspelet till Elit gjorde laget en heroisk vändning. Efter tre omgångar och tre
uddamålsförluster hade laget bara en poäng och låg sist i serien. De tre avslu
tande matcherna i kvalserien vann laget och därmed vann vi också kvalserien.
Laget spelar därmed i Elit säsongen 2016/2017. Vi ser att vi har bra möjligheter
att etablera oss i Elit då vi fyller på med många duktiga spelare från förening
ens U16-lag. Elitplatsen gör även att vi får möjlighet att komplettera med några
externa spelare.

Alla intresserade och ambitiösa juniorspelare är välkomna att kontakta oss så
att de kan utvärdera om Tyresö Hanviken Hockey är ett alternativ för dem. Vi
ser fram emot att ta oss an säsongen 2016/2017 tillsammans med ett antal
duktiga spelare födda 1998 som tar klivet upp från J18.
◗ Tränare Göran ”Krossen” Hellman
Tränare: Göran Hellman

Våra spelare har under säsongen tagit stora kliv framåt. Många har fått möjlig
het att träna och spela med föreningens J20 och även med A-laget. Det förhåll
ningssättet Tyresö Hanviken Hockey har – där unga spelare ges chansen – är
en väldigt stor fördel för spelarna som väljer att stanna kvar och utbilda sig i
föreningen. I J18 har ett femtontal spelare från U16 fått möjlighet att vara med
och träna och spela matcher i lite olika omfattning.

Tränare: Nicklas Perers

Föreningen har som sagt många lovande ungdomsspelare och det ska bli roligt
att följa J18s framfart framöver.
◗ Tränare Nicklas Perers
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UNGDOMSSEKTIONEN
TEXT: JOHAN ÖSTERMAN

Tyresö Hanviken Hockeys vision är att skapa ett livslångt intresse för ishockey.
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela hockey på sin nivå genom att
föreningen har stora årskullar och många välutbildade ledare.
Föreningens ungdomsverksamhet sträcker sig från Hockey
skolan för de allra yngsta till ungdomar som är 16 år (U16),
vilket är den äldsta årskullen innan junior. Inom föreningen
finns ett samarbete över årskullarna och för de äldsta ung
domslagen finns ett samarbete med juniorverksamheten.
Föreningens målsättning är att juniorlagen och A-laget
till största delen (minst 70 %) ska bestå av spelare som
fostrats i Tyresö Hanviken Hockey.
I föreningens verksamhetsplan finns beskrivet mer i
detalj hur utbildningen av spelare sker stegvis i de olika
åldrarna. I verksamhetsplanen finns även mer konkreta
mål beskrivna för att kunna jobba mot föreningens vision.

Några exempel på målsättningar för att nå den
långsiktiga visionen är:
◗ Tyresö Hanviken Hockey har en prisvärd ishockey		
utbildning.
◗ Tyresö Hanviken Hockey har plats för alla barn och
ungdomar som vill spela ishockey i Tyresö kommun.
◗ Tyresö Hanviken Hockey bedriver en bred tjejverksam-	
het med ambitionen att skapa lag i samtliga ålders-		
grupper för barn- och ungdomar.
◗ Tyresö Hanviken Hockey satsar på bredden och får
därigenom fram talanger och spelare som så småning-	
om utvecklas till A-lagsspelare av elitklass.
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◗ Tyresö Hanviken Hockey bedriver en parallell breddoch elitsatsning från den ålder då Stockholms ishockey-	
förbund delar in seriespelet i olika kunskapsnivåer.
◗ Tyresö Hanviken Hockey har välutbildade ledare i samt-	
liga lag. För de äldre ungdomslagen tillsätter föreningen
externa huvudtränare.
◗ Tyresö Hanviken Hockeys utbildning håller en så hög
klass att alla kommunens ishockeyspelande barn- och
ungdomar ser föreningen som sitt förstahandsval.
◗ Tyresö Hanviken Hockey medverkar till en meningsfull
och aktiv fritid präglad av kamratskap, laganda och rent
spel. Alla ska kunna känna sig stolta över våra spelares
uppträdande på och vid sidan av isen.
◗ Tyresö Hanviken Hockey arbetar tillsammans med Tyresö
kommun för att skapa bra förutsättningar för ishockey-	
verksamheten.
◗ Tyresö Hanviken Hockey ska behålla positionen som en
av de största ishockeyföreningarna i regionen.
Tyresö Hanviken Hockey har säsongen 2015/2016 haft lag
representerade i samtliga åldersgrupper med undantag
för Flickor A. Totalt 428 spelare har tagits om hand av ett
hundratal engagerade ledare i föreningen.
Hockeyskolan har bedrivits enligt konceptet Tre Kronors
Hockeyskola i fem grupper. Fyra grupper blandade med

både pojkar och flickor och en grupp med enbart flickor.
Flickorna har haft möjlighet att delta i både ren flickverk
samhet och blandgrupper.
De fyra grupperna med blandade pojkar och flickor
har i huvudsak varit åldersindelade men även aktuell kun
skapsnivå har påverkat. Alla nybörjare oavsett ålder börjar
i Hockeyskolans Blå grupp och slussas sedan vidare till
andra grupper när barnen kommit igång med skridskoåk
ningen. Totalt har mer än 200 barn deltagit i föreningens
hockeyskola och vid säsongens slut var det cirka 180 barn
kvar i verksamheten.
Föreningens sportchef har arbetat aktivt med de olika ung
domslagen i föreningen både på ledar- och spelarnivå för
att skapa bra förutsättningar för samarbete och utveckling
både på lag- och individnivå.
◗ Flickor B består av en trupp på 24 spelare och har del-	
tagit med ett lag i SHC poolspel för flickor B.
◗ U9 består av en trupp på 41 spelare och har deltagit
med fyra lag (zoonspel) i SHC.

◗ U14 består av en trupp på 31 spelare och har deltagit
med lag i Division 1 och Division 2 dit laget kvalificerat
sig i seriespel föregående säsong.
◗ U15 består av en trupp på 22 spelare och har deltagit
med lag i Division 2 dit laget kvalificerat sig i seriespel
föregående säsong.
◗ U16 består av en trupp på 24 spelare och har deltagit
med lag i Division 1 dit laget kvalificerat sig i seriespel
föregående säsong.
Det har varit en bra säsong för Tyresö Hanviken Hockeys
ungdomslag. Flera lag har haft fina placeringar i seriespel
och cuper som lagen har deltagit i. Vi strävar efter att fort
sätta vår utveckling av ungdomsverksamheten och målen
för kommande säsong är att verksamhetsplanen ännu
tydligare är en röd tråd i föreningens verksamhet. ”Öppna
dörrar” där spelarna ges möjlighet att träna fritt i föreningen
fortsätter såklart så att alla de spelare som vill träna mycket
ges den möjligheten. ■

◗ U10 består av en trupp på 37 spelare och har deltagit
med fyra lag (halvplan) i SHC.
◗ U11 består av en trupp på 25 spelare och har deltagit
med två lag i SHC.
◗ U12 består av en trupp på 22 spelare och har deltagit
med lag i medel och lätt i SHC (möjliga nivåer att välja
är medel och lätt).
◗ U13 består av en trupp på 29 spelare och har deltagit
med lag i svår och medel i SHC (möjliga nivåer att välja
är svår, medel och lätt).
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TEAM FLICKOR
Alla tjejer som vill lära sig
spela hockey är välkomna i
flickverksamheten.
Säsongen 2015/2016 var tredje sä
songen för föreningens flickverksam
het och andra säsongen flicklaget
deltog i seriespel Flickor B. Vi har
under de här säsongerna haft lite
växtvärk i organisationen eftersom
många flickor har börjat spela hockey,
men vi har också haft kul och lärt oss
massor under tiden.
Det finns många tjejer som är
intresserade av att lära sig spela
hockey och i nuläget finns det ungefär
50 flickor i föreningens ungdomsverk
samhet. Flickverksamheten utgår från
föreningens ledord Glädje – Gemen
skap – Utveckling.
Tjejerna har enormt roligt tillsammans
när de tränar och spelar matcher.
Även vid sidan av isen finns massor
med glädje både bland spelare, led
are och föräldrar.

En effekt av att vi börjat ha separata
träningar för tjejerna utan pojkar är att
det byggts upp en stark gemenskap i
tjejgänget som spänner över ålders
gränserna. Även ledare och föräldrar
har en bra gemenskap.
Föreningens Flickhockeyskola för
de yngsta flickorna samt nybörjarna
tränar samtidigt som flicklaget Team
Flickor B. Huvudfokus i träningen i de
här åldrarna ligger på skridsko- och
teknikträning. Tjejerna ska ges bra
förutsättningar för att kunna ta nästa
kliv i sin karriär – att spela på helrink.
Flickorna tränar tillsammans minst en
gång i veckan och en del tränar även
tillsammans med pojkar i U-lagen.
Idag har vi inget lag i Flickor A och
de flickor som spelar på den nivån är
paraplyspelare i andra föreningar. För
hoppningen är att vi i Tyresö Hanviken
Hockey ska kunna starta ett flickor
A säsongen 2016/2017 alternativt
ingå i ett samarbete med föreningar i
närområdet där vi tillsammans har en
verksamhet för Flickor A. ■

Tränare: Carl Sydenhag

Tränare: Carl Sydenhag
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VÅRA VETERANER

Veteranhockey är en av
de snabbast växande
hockeyaktiviteterna i landet.

I Tyresö Hanviken Hockey finns det ca 40 stycken ”gubbar” som
aktivt spelar veteranhockey.
För att vara veteran måste man ha fyllt 35 år. De mellan 35 till
45 år spelar i +35-laget och de som fyllt 45 år eller mer spelar i +45laget. Tyresö Hanviken Hockey har två lag, ett i +35 Division 1 och
ett i +45 Division 1.
Inom Veteranishockeyförbundet finns det fler åldersgrupper men
i Tyresö Hanviken Hockey har vi för närvarande endast +35- och
+45-spelare just nu. Åldern på våra spelare sträcker sig mellan 35
och 66 år. Bäst närvaro har vår 66 åring, vilket är rätt kul.
Våra veteraner håller för det mesta till i Fontanahallen, där deras
förråd finns. De spelar oftast på fasta tider, tisdagar och torsdagar,
under perioden September – April.
Veteranhockey är avdragsgillt som friskvård enligt skatteverket.
Det tål att tänkas på – för varför gå till ”gymmet” när man kan lira
hockey?
Tyresö Hanviken ”Vets” är ett kul gäng med attityd – och kost
naden för att spela veteranhockey är bara 2.000kr/spelare samt
150kr i medlemsavgift (2016).

UTVECKLING OCH LÄRANDE

– Välkommen att prova du med!

VÅRA MATERIALARE
– har full koll.
Materialförvaltarna i Tyresö Hanviken hockey har såklart full koll på allt som
har med material att göra och är grymt duktiga på att slipa skridskor. Men
att vara materialförvaltare är så mycket mer.
Att vara materialförvaltare i ett ishockeylag innebär att finnas till hands
för spelarna och ledarna. Materialförvaltaren är lagets centrala punkt som
bidrar till att skapa ordning och reda samt lugn och harmoni i omklädnings
rum och spelarbås. Materialförvaltaren är kompislänken mellan spelarna
och tränarna som stödjer, tröstar, sätter tydliga regler för uppförande samt
håller koll så att ingen mobbing förekommer. Materialförvaltarna har också
fått viss kunskap i första hjälpen och kan hjälpa till om olyckan är framme.
Det är en stor och viktig uppgift som inte får glömmas bort!

Tyresö Hanviken Hockey arbetar för att de spelare som vill mycket med sin hockey
ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna utvecklas till sin fulla potential i
Tyresö kommun.
◗ Alla juniorspelare kommer säsong 2016/2017 att erbju
das 1–2 ispass per vecka med individuell teknikträning.
Dessa teknikpass kommer att ledas av sportchefen Joacim
Nilsson.
◗ Föreningen har ett samarbete med Kumla skolas hockey
profil som eleverna kan välja att gå under högstadietiden.
Hockeyprofilen ger två ispass per vecka på dagtid där
spelarna främst tränar individuell teknik.
◗ Tyresö Hanviken Hockey fortsätter den dialog som är
inledd med Tyresö Gymnasium med syfte att etablera ett
Idrotts-/Hockeyprogram på gymnasiet i Tyresö.

◗ Som uppstart på säsongen arrangeras Tyresö Hanviken
Hockey Camp i två omgångar där de äldsta ungdomslagen
deltar första campen och de yngsta ungdomslagen deltar
andra campen. Ledare vid campen är en mix av lagens
egna ledare, sportchefen och externa instruktörer. Även
föreningens juniorer introduceras här i rollen som ung
domsledare och varje grupp under campen har två ”junior
ledare” som följer ”sin” grupp under hela campen.
◗ Vid höst- och sportlov arrangerar sportchefen camper
där ungdoms- och juniorspelare får möjlighet att träna på
dagtid.
TEXT: JOHAN ÖSTERMAN

TEXT: JOHAN ÖSTERMAN
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NÅGRA ORD FRÅN

MARKNADSGRUPPEN

Alla killar och tjejer som är 4 år
eller äldre är välkomna att ha kul på isen och lära
sig åka skridskor med oss i Hockeyskolan.
En välfungerande hockeyskolan är A och O i en ishockey
förening. Det är här vi lägger grunden för hela ungdomsoch juniorverksamheten. I princip all nyrekrytering av
spelare sker genom hockeyskolan. Det är här vi väcker
barnens intresse för sporten som sedan ska vårdas på
bästa möjliga sätt för att tjejerna och killarna ska få ett
livslångt intresse för ishockey.
Under hockeyskoletiden leker vi fram utveckling hos
barnen. Träningarna präglas av olika lekar, skridskobanor
och smålagsspel. Målet med varje träning är att barnen
ska tycka att det var så roligt så att de vill komma tillbaka
nästa gång – glada barn lär sig snabbt!
Hockeyskolan tränar på lördagar och söndagar i Tyresö
ishall. Alla är välkomna och man behöver inte kunna åka
skridskor när man börjar, det hjälper tränarna till med. Är

16

barnen osäkra i början så är det helt okej att mamma eller
pappa är med på isen.

Samarbete med Länna Sport och CCM
Hockeyskolan har låneutrustningar som barnen kan an
vända om man inte har det som behövs eller inte är säker
på att barnen vill fortsätta spela ishockey. Obligatorisk
utrustning är skridskor, hjälm med galler och halsskydd.
Till säsongen 2016/2017 kan vi med glädje meddela
att föreningens samarbetspartners Länna Sport och CCM
bidrar till hockeyskolan, allt för att det ska vara enkelt och
billigt att få möjlighet att prova på ishockey. ■

Tyresö Hanviken Hockey
är en av Stockholms största
ishockeyklubbar. Kanske
rentav den största sett till
antalet aktiva. Vi är också
en förening full av ideella
krafter som varje dag
arbetar för att utveckla vår
framtid, det vill säga våra
barn och ungdomar.
Vår tro är att de barn och ungdomar
som är aktiva inom ishockeyn får
väldigt mycket positivt med sig i livet.
Sunda värderingar, bra fysik, goda
vanor och vana av att agera i grupp är
bara några saker. Vi vet ju dessutom
att en stor del av fritiden tillbringas i
våra ishallar och att energin läggs där
och inte på destruktiva aktiviteter.
En av våra visioner är att 70 %
av vårt representationslags spelare
ska ha Tyresö Hanviken Hockey som
moderklubb. Spelare som vuxit ur

föreningens verksamhet ska vi hjälpa
vidare till en annan lämplig förening
– där deras utveckling kan fortsätta.
Vi vill att Tyresö Hanviken Hockey
ska stå som moderförening på många
framtida elit- och landslagsspelare.
Men framförallt vill vi att alla som vill
ska få möjligheten att idrotta och känna
glädje, gemenskap och utvecklas
inom den finaste av alla lagidrotter
– ishockey.

Även om vi inom Svensk idrott
står starka med ideella krafter
så kostar utveckling och drift av
föreningen mycket pengar.
Under året som kommer fortsätter vi
att vidareutveckla föreningens verk
samhet genom utbildning av såväl
ledare som spelare. Målsättningen för
representationslaget är klar, vi ska till
Division 1. Den målsättningen sätter
ribban för all övrig verksamhet inom
föreningen. Men även om vi inom
Svensk idrott står starka med ideella
krafter så kostar utveckling och drift

TEXT: JOHAN ÖSTERMAN

av föreningen mycket pengar. Det är
här du som företag och/eller privatper
son kan vara med och investera i och
säkra framtiden.

Sponsoravtal och nätverk
Förutom att investera i en positiv
framtid, så vill vi inom Tyresö
Hanviken Hockey ge något tillbaka
till dig. Vi kommer därför under
säsongen 2016/2017 erbjuda
dig sponsoravtalen Guld, Silver,
Brons – och genom dessa även
bilda ett affärsnätverk där du träffar
likasinnade för att möjliggöra affärer.
Även nystartade 2012-klubben samt
Publikkronan är ett annat mycket fint
sätt för mindre företag/privatpersoner
att stödja föreningen på.
Investera i dig, föreningen och
allas vår framtid genom att gå med
i gemenskapen och bli sponsor åt
Tyresö Hanviken Hockey. ■
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Guldsponsor

Silversponsor

Vi erbjuder sponsoravtal med

Vi erbjuder sponsoravtal med

TYRESÖ HANVIKEN HOCKEY

TYRESÖ HANVIKEN HOCKEY

Guldsponsoravtalet ger tillgång till en mängd exponeringsytor i arenan. Du får också delta vid ett flertal sammankomster
med våra andra sponsorer – vid frukostmöten, After work och andra arrangemang som möjliggör
att du kan marknadsföra ditt företag.

Silversponsoravtalet ger dig en bred exponering i arenan. Du får också delta vid ett flertal sammankomster med våra
andra sponsorer – vid frukostmöten, After work och andra arrangemang som möjliggör
att du kan marknadsföra ditt företag.

Vårt Guldsponsorpaket kostar 100.000 kronor * och då ingår:

Vårt Silversponsorpaket kostar 50.000 kronor * och då ingår:

Tryck av företagets logotyp på representationslagens matchställ.

Tryck av företagets logotyp på representationslagens byxor.

Namn och logga i en av tekningscirklarna på isen.

Logga på isen.

Medverkan på storbildsskärm.

Medverkan på storbildsskärm.

Sargreklam.

Läktarskylt.

Läktarskylt.

Banner på THH:s hemsida.

Banner på THH:s hemsida.

Tillträde till avskild plats i arenan där viss förtäring erbjuds.

Tillträde till avskild plats i arenan där viss förtäring erbjuds.

4 st biljetter utdelas till varje hemmamatch.

6 st biljetter utdelas till varje hemmamatch.

8 st planerade sammankomster för att nätverka och knyta kontakter med våra övriga sponsorföretag.

8 st planerade sammankomster för att nätverka och knyta kontakter med våra övriga sponsorföretag.

Möjlighet att vara matchvärd under minst 2 stycken grundspelsmatcher där 40 biljetter ingår.

Möjlighet att vara matchvärd under minst 3 stycken grundspelsmatcher där 40 biljetter ingår.

Möjlighet att deltaga i sponsormatch med efterföljande middag vid säsongsavslut.

Möjlighet att vara matchvärd vid ett eventuellt kvalspel under en match, där 40 biljetter ingår.
Möjlighet att deltaga i sponsormatch med efterföljande middag vid säsongsavslut.

*Produktionskostnad samt lagstadgad reklamskatt tillkommer.
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*Produktionskostnad samt lagstadgad reklamskatt tillkommer.
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2012-klubben

Bronssponsor
Vi erbjuder sponsoravtal med

TYRESÖ HANVIKEN HOCKEY

Tyresö Hanviken Hockey bildades år 2012 genom samman
slagning av hockeysektionerna i Tyresö Hockey och
Hanvikens SK.
Vårt sponsoravtal, kallat 2012-klubben är lämpligt för
små och medelstora företag samt privatpersoner som vill
stödja föreningen.

Att vara med i 2012-klubben kostar
2012 kronor * per säsong och då ingår:
Plakett med namn och logotyp på avsedd plats i arenan.
Presentation av ert företag på THH:s hemsida.

Bronssponsoravtalet ger dig en prisvärd exponering i arenan. Du får också delta vid ett flertal sammankomster med
våra andra sponsorer – vid frukostmöten, After work och andra arrangemang som möjliggör
att du kan marknadsföra ditt företag.

Publikkronan

Vårt Bronssponsorpaket kostar 10.000 kronor * och då ingår:
Medverkan på storbildsskärm.
Sargreklam.
Läktarskylt.
Banner på THH:s hemsida.
Tillträde till avskild plats i arenan där viss förtäring erbjuds.
2 st biljetter utdelas till varje hemmamatch.
8 st planerade sammankomster för att nätverka och knyta kontakter med våra övriga sponsorföretag.
Möjlighet att deltaga i sponsormatch med efterföljande middag vid säsongsavslut.

En annan möjlighet att stödja föreningen är att finansiera med
1 krona* per åskådare som kommer till A-lagets hemma
matcher. Genomsnittet åskådare för säsong 2015/2016 var
ca 200 st/match.
Publikkronan är en lämplig satsning för den lilla företa
garen som med små medel ändå vill/kan stödja föreningen.
Publikkronan debiteras månadsvis.
Stödjer ni oss via Publikkronan ingår även:
Plakett med namn och logotyp på avsedd plats i arenan.
Presentation av ert företag på THH:s hemsida.
Bildkälla: riksbank.se

*Lagstadgad reklamskatt tillkommer.
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*Lagstadgad reklamskatt tillkommer.
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Stöd ditt THH-lag varje gång du handlar på nätet!
Sponsorhuset är en partner till Tyresö Hanviken Hockey som erbjuder ett fantastiskt
enkelt sätt för oss att få in pengar. Pengar som kommer genom hotellbokningar och
köp via internet som du ändå skulle gjort, även DU får pengar tillbaka! Varje lag i
klubben har en helt egen sida där pengarna går direkt till laget.

TACK – ni gör det möjligt!

De 10 populäraste butikerna på Sponsorhuset

Så här kommer du igång:
1) Gå in på Sponsorhuset och sök upp ditt lag: www.sponsorhuset.se
(funkar bra från din telefon eller surfplatta)
2) Bli gratis medlem genom att klicka längst upp till höger på sidan
3) Sedan är det bara att välja butik du tänkt handla ifrån och gå vidare till denna.
Det finns över 500 kända butiker att välja mellan

TROLLBÄCKEN

4) Du handlar som vanligt från butikens hemsida och betalar ingenting extra. Tack vare
att du har gått från Sponsorhuset kommer du och laget automatiskt få pengar tillbaka.
Fantastiskt enkelt och bra!
”Du hjälper vår förening och tjänar på det själv – genom att göra köp som du ändå tänkt göra”
22
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Lyoness Cashback Card använder du precis som
andra vanligt förekommande kundkort. Skillnaden är att både du och föreningen får Shopping
Points och pengar tillbaka vid varje inköp när
du visar upp ditt Cashback Card i kassan hos
anslutna Lyoness Lojalitetsföretag.
På Lyoness.se hittar du alla Lojalitetsföretag
som accepterar Cashback Card, vart de ligger
och hur mycket Cashback och Shopping Points
de erbjuder.
Vill du också ha ett Cashback card? Läs mer
på vår hemsida: www.hanvikenssk.se under
fliken ishockey.

Att handla ska vara enkelt och kul. Tyresö Hanviken
Hockey är anslutna till Lyoness Shopping Community
– som ger pengar tillbaka åt både dig och föreningen,
vid varje inköp hos Lyoness Lojalitetsföretag.

Årets Idrottsförening 2015
Juryns motivering:
Denna förening har lyckats förena allt det som gör att vi älskar
idrott och föreningsliv. Sportsliga framgångar, socialt engagemang
och kunniga ledare som skapar goda förutsättningar. Glädje, gemen
skap och utveckling utifrån barnens villkor är prioriterat. Och sist
men inte minst så driver man ett väldigt omtyckt profilfritids.

TYRESÖ KOMMUN STÖDJER FÖRENINGSLIVET
Kultur- och idrottsgalan i Tyresö genomförs varje år för att kommu
nen vill uppmärksamma och hylla människor som på olika sätt gör
fina insatser för sin förening och för Tyresö.
2016 års gala var fredag den 18 mars och priset för Årets
Idrottsförening tilldelades Hanvikens SK.
Tyresö kommun bidrar till att skapa bra förutsättningar för barnoch ungdomars idrottande. De ordnar även utbildningar, kurser
och håller intressanta föredrag riktade mot föreningslivet. ■

Kontakta oss gärna för mer information om vår förening och vad vi kan göra för dig:

Tyresö Hanviken Hockey, www.hanvikenssk.se
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Åke Lindén, marknadsansvarig, tel: 0708-340 110
e-post: marknad_thh@hanvikenssk.se

Föreningsinformation från : Tyresö Hanviken Hockey ❘ Grafisk form: Eyeris Reklam, www.eyeris.se ❘ Foto: Thinkstockphoto samt privata bilder från medlemmar i Tyresö Hanviken Hockey.
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