
 

 

Ny Avsiktsförklaring: U16-modellen 
Som en del i Gästrikemodellen arbetar Gästriklands ishockeyförbund och dess 
ungdomsföreningar enligt en gemensam överenskommelse för U16-året. 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 och för att lyckas krävs ett gott samarbete 
mellan föreningarna. Överenskommelsen syftar vidare till att skapa förutsättningar för 
samtliga spelares fortsatta utveckling inom distriktet och därigenom skapa en större bredd 
och vassare topp i distriktets hockeyverksamhet. En gemensam aktivitetskalender har tagits 
fram som en del i modellen.  
 

• Inför U16-säsongen kommer Brynäs IF att erbjuda ett antal spelare i distriktet en 
plats i sitt lag till U16-elitserien. Merparten av truppen tas ut i april efter 
regionsmästerskapen, men ett par platser kan fortsatt finnas öppna.  

 

• Gästriklands distriktslag drivs och administreras i förbundets regi. Uttagningar och 
aktiviteter sker enligt separat aktivitetskalender.  
Inga underåriga deltar i distriktslagsverksamheten.  

 

• Gemensamma aktiviteter kommer att genomföras för samtliga spelares fortsatta 
utveckling (se separat aktivitetskalender). 
 

• Ingen try out verksamhet skall bedrivas på U16-nivå utöver den som distriktet 
gemensamt beslutat om.  
 

• Brynäs IF bjuder in alla föreningar till att träffa BIF U15 och presentera sin 
verksamhet.  

 

• I div.1 distrikt bör spelartrupperna ej överstiga 15+2 – Vid full trupp tydliggör 
föreningen detta. 
 

• Brynäs bjuder under säsongen in U16 spelare från div.1 till träning.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Aktivitetskalender  
 

Aktivitet     Avsändare 

U15 – Aug – Ledarträff ”Viktigt under U15-året”  Förbundet/Brynäs IF 

U15 – Nov-Dec – Föreningsbesök    Förbundet 

U15 – Feb – Matchcamp alla spelare   Förbundet 

U15 – Mars – Ledarträff    Förbundet/Brynäs IF 

U15 – Mars – Uttagning RM, efter hockeyns dag  Förbundet 

U15 – Mars – Föreningspresentation för Brynäs IF U15 spelare Brynäs IF 

U15 – April – RM spelas    Förbundet 

U15 – April - Brynäs IF tar ut sitt U16 lag inför kommande säsong Brynäs IF 

U16 – Maj-Augusti – Förberedande aktiviteter TV-pucken Förbundet 

U16 – Augusti – Regionscupen spelas   Förbundet 

U16 – Augusti – Trupp till TV-pucken tas ut  Förbundet 

U16 – September – Gruppspel TV-pucken  Förbundet 

U16 – November – Utvecklingscamp   Brynäs IF 

U16 – November – Slutspel TV-pucken   Förbundet 

J18 – November(?) – Utvecklingscamp   Brynäs IF  

 
 
 
 
 
 


