
Årsplanering FBK - ÅSK

Samarbetsaktiviteter



Bakgrund
Syftet med samarbetet är att gemensamt bedriva camp-verksamhet i Åmåls SK:s faciliteter, att erbjuda 
ledarutbildning för Åmåls SK:s ungdoms- och föreningsledare samt att arbeta mot gemensamma mål för att 
långsiktigt främja idrottandet hos barn och ungdomar i regionen. 



Vision och mission
Vision
Samarbetets vision är att genom gemensamma aktiviteter utveckla den lokala såväl som regionala 
utvecklingen av ishockeyspelare och ungdomsledare i syfte att stimulera den framtida fortplantningen av 
ishockeyspelare. 

Mission
Att kunna erbjuda barn och ungdomar samt ledare utbildning av hög kvalité inom ishockey och 
idrottsledarskap. Missionen med samarbetet är att utbilda respektive förenings medlemmar utifrån samma 
synsätt, baserat på ”Den grönvita Vägen” hämtad från ”Hemmaplansmodellen”.



Mål
• Att arbeta mot att få fler barn att idrotta och att idrotta längre samt att skapa förutsättningar för fler barn 

att börja spela ishockey genom olika aktiviteter.
• Att arbete utifrån samma utbildningsmaterial vad gäller ishockeyutbildning samt ledarskap.
• Skapa aktiviteter för både spelare och ledare i strävan att utbildas inom ishockey och utvecklas som 

människa. 
• Att gemensamt ta ett krafttag för den framtida fortplantningen av ishockeyspelare i regionen genom en rad 

gemensamma aktiviteter.
• Arrangera minst 1 camp per säsong i Åmåls SK:s faciliteter.
• Genomföra minst tre ledarutbildningar per säsong för Åmåls SK:s ungdoms- och föreningsledare.
• Att över en längre tidsperiod rekrytera minst en spelare från Åmåls SK:s ungdomsverksamhet till Färjestad 

BK:s ishockeygymnasium. 



Actions
Q1 – 21
- Paketera innehåll i form av aktiviteter och arrangemang utifrån beskrivande vision och mål.
- Avstämning med nödvändiga beslutsorgan inom FBK och ÅSK i syfte att informera kring beslutsprocess.

Q2 – 21
- Presentera samarbetets innehåll, mål, syfte, vision, aktiviteter och övergripande strategi med aktiviteter för Åmåls 

SK:s ungdomsledare

Q3 – 21
- Sjösättning av projekt och aktiviteter i enlighet med presenterade mål och vision.
- Genomförande av konceptet ”Färjestad CCM Club Camp” i Åmåls SK:s faciliteter.
- Genomförande av ledarutbildning 1 i Åmåls SK:s faciliteter.
- Genomförande av temakväll i Färjestad BK:s faciliteter.

Q4 – 21
- Genomförande av ledarutbildning 2 i Åmåls SK:s faciliteter
- Genomförande av temakväll i Färjestad BK:s faciliteter.

Q1 – 22
- Genomförande av ledarutbildning 3 med möjlighet att se Färjestad BK:s A-lag spela SHL-match i Löfbergs Arena.


