VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Stockholms Veteranishockeyförbund 2020-2021

Stockholms Veteranishockeyförbund, förkortat SVIF, är en ideell förening med verksamhet som
omfattar Svenska Ishockeyförbundets region öst (Stockholm, Uppland, Södermanland, Gotland och
Åland). SVIF har funnits sedan 1983 och är idag världens 3:e största Veteranishockeyförbund efter
Kanada och USA. Vi har drygt 41 föreningar anslutna och totalt drygt 1850 stycken ishockeyspelare i
ålder +35 och uppåt, det finns spelare som har passerat +80 med råge. Vi bedriver seriespel och
distriktsmästerskap och lagen är fördelade i ålderskategorierna - +35-, +45-, +50-, +55- och +60.
Verksamheten går ut på att ge möjlighet att fortsätta att spela ishockey som Veteranspelare från
kalenderåret när man fyller 35 år. Det övergripande målet är att främja den fysiska hälsan och behovet
av social samvaro. Helt enkelt ett bra sätt att umgås och motionera regelbundet samt ha kul tillsammans
och knyta nya kontakter såväl på isen som utanför våra ishallar.
Tyvärr fick allt seriespel samt finalspelet i DM avbrytas p.g.a. Convid-19, endast 9 seriematcher
och 5 DM matcher.
Styrelsen består av 5 ledamöter:
Ordförande
Turneringsansvarig
Tävlingsansvarig
Kassör
Sekreterare

Martin Lennbom
Kenneth Ahl
Tomie Arvert
Tomas Boström
Peter Skarin

Adjungerande

Peter Andersson – Stockholms Ishockey Förbund

2 suppleanter Stefan Steiner och Bengt Johansson
Revisor Jan Brandt och revisorssuppleant Per Orest
Valberedning Conny Håkansson och Per de Land
Serieadministration
Domartillsättning

Peter Blomqvist
Bengt Johansson

Hedersmedlemmar: Bengt Wåhlin, Birger Lind och Lars Nilsson som hedersledamöter
Vi är representerade i Stockholms Ishockeyförbunds styrelse genom Martin Lennbom och SIHF
styrelseledamot Peter Andersson är adjungerad till SVIF styrelse. Peter är även heltidsanställd på
Stockholms Ishockey Förbund och ansvarar för många olika områden. Kenneth Ahl sitter med i Svenska
Ishockeyförbundets Rekreationsutskott som handhar rekreations- och veteranishockeyn i landet.
Peter Blomqvist har jobbat med att lansera en ny hemsida som har samma arkitektur som både Svenska
och Stockholms Ishockeyförbund, vår hemsida finner man på www.vetshockey.se. Våra
medlemsföreningar finns i Stockholm, Uppland, Södermanland.
Alla lag har anslutit sig och anmäler sina spelare i TSM. Vi har även fört diskussioner med Svenska och
Stockholms Ishockeyförbund om att ansluta oss till OVR lightversion för att ha serier, DM och resultat
liggande på hockeyförbundens officiella hemsidor. Arbetet med detta har vi återupptagit och jobbar med
att få till en väl fungerade och modern lösning.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten, förutom administration av serier och DM har det arbetats med
att revidera regler, som numera är antagna av Svenska Ishockeyförbundet. Disciplinärenden, sanktionsoch protestfrågor har delvis hanterats av Stockholms Ishockeyförbund. Noterat är att inget
disciplinärende har kommit till vår kännedom vilket är mycket bra och glädjande.

Svenska Ishockeyförbundet har en verksamhetsgrupp som har arbetat med att kartlägga alla delar i
hockeysverige allt från SHL till minsta barn som har hockey som ett intresse. En del av denna
verksamhetsgrupp ska arbeta för att synliggöra och organisera veteran- och rekreationsishockeyn i
Sverige tillsammans med DF. Varje DF har utsett en ansvarig för veteranishockeyn i sina respektive
distrikt, tyvärr har detta inte fungerat som man hade hoppats på. SIF har därför beslutats att upprätta ett
antal Sportkontor med förhoppningen att frågor som inte har rymts i DF verksamhet skall flyttas över till
Sportkontoren.
Seriesystemet bestod av 5 grupper för spelare över 35 år, 3 grupper för spelare över 45 år, en grupp för
+50, en grupp +55 och slutligen en grupp för spelare över 60 år. I DM deltog 14 föreningar den gångna
säsongen.
Styrelsen vill tacka alla kommuner, föreningar och ledare som har haft tålamod under dessa Covid -19
tider. Vi ser nu framemot en ny säsong som vi hoppas få genomföra utan avbrott och hänsyn till effekter
av Covid-19.
Vi är alla viktiga ambassadörer för ishockeyn och folkhälsan i regionen och landet.
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