
Vi står bakom Gästrikemodellen:

Har du frågor om Gästrikemodellen 
är du välkommen att kontakta oss:

Gästriklands Ishockeyförbund
Gavlehovsvägen 13

806 33 Gävle

Telefon: 072-554 87 70 

E-post: info@gastrikehockey.com 

På vår hemsida hittar du mer information 
om ishockeyn i Gästrikland:
www.gastrikehockey.com

Så många som möjligt – så länge som möjligt 
– i en så bra verksamhet som möjligt!

Gästrikemodellen 
– ett initiativ som samordnas av 

Gästriklands Ishockeyförbund
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Så många som möjligt – så länge som möjligt 
– i en så bra verksamhet som möjligt!

Med stöd av Gävleborgs Idrottsförbund

Gästrike- 

modellen

• Nära till match

• Färre spelarövergångar

• Spela där du bor

Gästrike- 

modellen



Varför finns Gästrikemodellen?
 
I Gästrikland har vi ovanligt många föreningar som bedriver 
ishockey inom ett koncentrerat område – det ger oss flera 
fördelar. Vi har till exempel möjlighet att spela många 
matcher utan att behöva resa särskilt långt. Det för även 
med sig utmaningar – det kan vara svårt att få tillräckligt 
många spelare till alla föreningar de år då kullarna är mindre.

Under många år var problemen med spelarflyttar stora för 
ungdomarna och för föreningarna. Spelare bytte förening 
under säsong och det ledde till att vissa föreningar fick  
för många spelare medan andra hade svårt att fullfölja 
säsongerna på grund av spelarbrist. 

För att komma tillrätta med dessa problem samlade  
Gästriklands Ishockeyförbund föreningsrepresentanter från 
distriktet och tillsammans diskuterades utmaningarna. 

Resultatet blev ett antal gemensamma överenskommelser 
mellan samtliga ungdomsföreningar i distriktet – den så 
kallade Gästrikemodellen. 

Vad är syftet med modellen?
Gästrikemodellens huvudsyfte är att ha ett gott samarbete 
mellan distriktets föreningar så att vi tillsammans hjälps åt 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla som vill 
spela ishockey i Gästrikland. 

Modellen syftar till att bevara föreningsbredden i distriktet 
genom att få spelare att börja spela där de bor. Med 
Gästrikemodellen minskar spelarövergångarna och skapar 
större stabilitet i föreningarna – en förutsättning för att 
föreningarna ska kunna bedriva en bra verksamhet där alla 
kan känna sig välkomna, utvecklas och ha kul. Vi tävlar inte 
om spelare i rekryteringskampanjer utan riktar istället 
resurserna till att utveckla verksamheten. 

Hur ser överenskommelsen ut?

Gästrikemodellen består av fyra delar: 

1. Rekrytering till den förening där barnet bor
Föreningarna ansvarar för rekryteringen. Inriktningen 
är att alla barn börjar spela ishockey i den förening 
som finns närmast där barnet bor. När en förening blir 
kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptag-
ningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening 
enligt en karta där områdesindelningen visas.* 

2. Så få spelarövergångar som möjligt
Inga spelarövergångar i åldrar upp till och med U15 ska 
ske om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda 
skäl föreligger görs av de berörda föreningarna. Inga  
föreningar, spelare, ledare eller föräldrar värvar aktivt 
inom ungdomsishockeyn.

3. Samarbete för U16 bredd
Ambitionen är att så många spelare som möjligt spelar 
så långt upp i åldrarna som möjligt. Målsättningen för 
U16 är att det ska finnas minst ett lag per ishall. För att 
lyckas krävs ett gott samarbete mellan föreningarna.

4. Möjligheter för U16 elit
De för tillfället bästa spelarna i U16 får möjlighet att  
utvecklas i en särskild satsning. Vi vill därigenom skapa 
en vassare topp i distriktets hockeyverksamhet.  
Inför U16-säsongen samlas dessa spelare i distriktets  
TV-pucklag. De erbjuds även en plats i Brynäs IF U16, 
som deltar i den regionala U16-Elitserien. 

* Kartan, och mer information om Gästrikemodellen, 
finns på www.gastrikehockey.com

 ”Med Gästrikemodellen fick jag utvecklas i 
lugn och ro i min förening. Samtidigt hade jag 
en trygg vardag där jag fick träna nära där jag 
bodde och det var aldrig särskilt lång resa till 
bortamatcherna. Gästrikemodellen gav mig 
bra förutsättningar att fortsätta utvecklas som 
ishockeyspelare.” 

Oskar Lindblom 
Philadelphia Flyers 

F.d. Brynäs IF, moderklubb Hille/Åbyggeby IK

”Med Gästrikemodellen har Gästriklands 
ishockeyföreningar samlats kring ett 
gemensamt mål – att få så många som 
möjligt att stanna inom ishockeyn så länge 
som möjligt. I Gästrikland har vi en unik bredd 
av hockeyföreningar och lag – den fantastiska 
idrottsmiljön är viktig för oss att värna.”

Fredrik Molander 
Ordförande Gästriklands Ishockeyförbund


