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Den Blå Tråd 
Revideret juni 2021 

 

Det er Vojens Ishockey Klubs (VIK´s) overordnede målsætning, at klubben samlet set kan tilbyde betingelser 
for at ishockeyspillere som individ og som hold kan udvikle sig til at kunne repræsentere Vojens Ishockey 
Klub (VIK) på de respektive årgange, spille- og resultatmæssigt, men også at kunne tilbyde medlemmerne et 
attraktivt breddetilbud. 

Det er endvidere målsætningen, at sikre klubbens medlemmer betingelser for at kunne være blandt de 
bedste og dygtigste ishockeyspillere i landet, både på klubplan og på landsholdsplan og dermed sikre lø-
bende, at kunne tilbyde spillere på eliteniveau, mhp. tilknytning til SønderjyskE. 

Bestyrelsen og de sportslige ansvarlige har besluttet, at der for indeværende sæson og fremover trænes og 
spilles kampe efter nedenstående retningslinjer. Dette skulle være med til at sikre opfyldelsen af de mål-
sætninger beskrevet ovenfor. 

Det er bestyrelsen og Sportsudvalgets håb, at medlemmerne vil tage godt imod revisionen af ”Den Blå 
Tråd”, og at den vil blive anvendt konstruktivt som guide og støtteredskab, både for klubbens spillere og 
forældre, og for klubbens trænere. 

VIK’s Blå Tråd tager udgangspunkt i Dansk Ishockey Unions aldersrelaterede trænings koncept ATK 2.0, den 
danske stil.  
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Forord 
Denne udgave af VIK’s sportslige politik erstatter ”Den Røde Tråd” fra 2014. 

Der sker hele tiden udvikling af dansk ishockey, herunder har vi nu konsolideret os i gruppe A på lands-
holdsplan. Vi i VIK har naturligvis forsøgt at følge med udviklingen, hvilket vi langt hen af vejen også er lyk-
kedes med, bl.a. at VIK pt. har spillere repræsenteret på vores alle ungdomslandshold. 

Som klub bestræber vi os på at være bredt favnende, altså være en klub for både den med den elitære til-
gang, men også en klub der kan favne bredden.  

VIK er imidlertid én af de få klubber som de seneste flere sæsoner har tilmeldt samtlige hold til turnering. 
Dvs., at vi stiller et så bredt udvalg af ungdomshold til rådighed som muligt, til gavn for både den elitære og 
til bredde-tilgangen. 

Som i så mange andre sportsgrene udvikles ishockeysporten sig også hastigt og vi er naturligvis nødt til at 
tilpasse os. Der stilles større og større krav for at følge med udviklingen, fokus og muligheder er nu større 
end nogensinde; morgentræning (for nogle hold), træningsmængde generelt og flere tilbud om kampe, 
både planlagt fra Dansk Ishockey Union og fra eget initiativ (cups mv.).  

Vi er også nødt til at tilpasse os ift. at kunne tilbyde differentieret træning, og dermed måske i lidt højere 
grad have fokus på at den enkeltes udviklingsmuligheder ikke til alle tider varetages på egen årgang. Reelt 
har vi gennem længere tid ikke kunnet holde for at undgå differentieret træning, med at tilbyde yngre spil-
lere træning og til dels kampe på ældre årgange, for at kunne stimulere de mest ishockeymæssigt udviklede 
spillere. 

Dette har ikke tidligere været inkorporeret som en del af VIKs sportslige politik, men vi har nu vurderet, at 
tiden er kommet til at tilpasse ”Den Blå Tråd” til virkeligheden, og til medlemmernes krav om yderligere 
udviklingsmuligheder. 

I det følgende breder vi mulighederne og betingelserne ud, fordelt på hver årgang så det fremgår, hvilke 
spille- og udviklingsmuligheder man kan forvente som ishockeyspiller i VIK, både for dem med ambitioner 
om elitær tilgang og for dem med en breddetilgang. 

 

  



 
 

3 
 

Indholdsfortegnelse 
Forord ............................................................................................................................................................... 2 

Grundfilosofi ..................................................................................................................................................... 4 

I Løve/rekruttering har vi følgende målsætninger ........................................................................................ 4 

Hockey skolen/ rekruttering ..................................................................................................................... 4 

I basisafdelingen har vi følgende målsætninger ........................................................................................... 5 

I Udviklings & Talentafdelingen har vi følgende målsætninger .................................................................... 5 

Adfærd, mobning og trivsels politik .............................................................................................................. 6 

Basisafdelingen ................................................................................................................................................. 7 

Basisafdelingen U5/7 .................................................................................................................................... 7 

Basisafdelingen U9 ....................................................................................................................................... 9 

Basisafdelingen U11 ................................................................................................................................... 13 

Basisafdelingen U12/13 .............................................................................................................................. 17 

Udviklings & Talentafdelingen ........................................................................................................................ 22 

Udviklings & Talentafdelingen U15 ............................................................................................................ 22 

Udviklings & Talentafdelingen U17 ............................................................................................................ 28 

Udviklings & Talentafdelingen U20 og 1. division ....................................................................................... 33 

Motionsishockey ............................................................................................................................................. 35 

Oldtimers .................................................................................................................................................... 35 

VIK Lions ..................................................................................................................................................... 36 

Patriots (Ishockeytilbud henvendt til veteraner) ........................................................................................ 37 

Newbie & 4FUN .......................................................................................................................................... 38 

U25 ............................................................................................................................................................. 39 

VIK Trænerens 10 værdier .............................................................................................................................. 40 

Chefholdleder og holdledere ansvar- og arbejdsopgaver fra U5/7 – U20/1 division ..................................... 41 

Trænings inspiration og retningslinjer ............................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Grundfilosofi 
Ishockeysporten er en af de mest komplicerede idrætsgrene for børn at indlære. 

Undersøgelser viser, at det tager minimum 10 år at blive en komplet ishockeyspiller. Det er derfor vigtigt, at 
de tekniske grundelementer som ishockeyen består af, er indlært inden den enkelte spiller skal spille seni-
orishockey. Det stiller høje krav til os som forening, at vi har en plan, en målsætning og nogle retningslinjer 
som gør, at vi kan uddanne vores drenge og piger bedst muligt. VIKS sportslige politik, ”Den Blå Tråd” tager 
sit afsæt i ”Den danske stil” som er Danmarks Ishockey Unions (DIU) aldersrelaterede trænings koncept 
(ATK 2.0) til børn og unge. 

I begrebet ATK 2.0 lægges til grund, at man træner de rigtige ting på den rigtige måde på det rigtige tids-
punkt. 

I VIK har vi valgt at inddele os i en løve/rekruttering, basis- udvikling- og motionsafdeling. Løve/rekruttering 
består for klubben af deres arbejder for at tiltrække nye medlemmer til vores børneafdeling bla. via Hockey 
skolen og Ishockeyens dage. Basisafdelingen er fra begynder til og med U12/13. Udviklings & Talentafdelin-
gen er fra U15 og til 1.divisionsholdet. Motionsafdelingen er sent startede spillere, som gør det for samvæ-
ret og motionen i sporten eller endnu ikke har det nødvendige niveau til årgangen (U15/U17). 

Hvert afsnit indledes med en beskrivelse af de enkelte årganges generelle, fysiske, motoriske og sociale/in-
tellektuelle udvikling. Herefter vil der komme et afsnit om kampe, træner og holdleder på de forskellige år-
gange. Til sidst er der en detailplan for de enkelte årgange, så alle kan se, hvilke ishockeymæssige delmo-
menter der skal vægtes i træningen. 

I Løve/rekruttering har vi følgende målsætninger 
Det er klubbens målsætning at kunne rekruttere nye spillere til alle årgange.  

Dette gøres i samarbejde med DIU´s Løve Hockey koncept, men også med egne arrangementer der udsprin-
ger fra DIU´s koncepter, såsom Hockey skolen og Ishockeyens dage.  

Efterfølgende fastholde et minimums medlemstal i samtlige junior rækker, således der igennem hver ung-
domsårgang er kontinuitet på turneringsdeltagelsen samt kunne skabe en større bredde og talentmasse. 

Hockey skolen/ rekruttering 
For børn fra 3 til 12 år. 

VIK afholder 8-10 ishockeyens dage (åbent hus) i løbet af sæsonen.  

DIU officielle Ishockeyen dag afholdes som minimum 2 gange årligt på forud bestemte weekender. 

Løve/Ishockeyens dag afholdes i weekender med varighed af ca. 2-3 Timer. 

Alle børn deltager gratis. 

Ishockeyens dag starter med VIK´s ungdomskonsulent byder forældre og børn velkommen.  

VIK stiller med instruktører fra U5/7+U9 til hjælp med spørgsmål/ ishockey udstyr/ skøjtebinding mm. 

VIK stiller så vidt muligt udstyr til rådighed på denne dag. 

På isen hjælper VIK´s instruktører børnene at lære grundteknikken med skøjteløb, der vil være støttestati-
ver og stave på isen.  
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På dagen indsamler VIK informationer fra forældre og anmoder om tilladelse til at videregive til DIU som 
sender informationer om ishockey. 

VIK´s ungdomskonsulent udlevere foldere om VIK og kontakter forældre efter endt løvehockey. Alle børn 
opfordres til at møde op til træning og prøve ishockeyen i VIK. 

I basisafdelingen har vi følgende målsætninger 
At forsøge at skabe en ”ishockeyspiller” af ethvert barn, som melder sig ind i VIK. 

At skabe en meningsfyldt fritidsinteresse for spillerne og deres familier i et godt socialt miljø. 

At kunne tilbyde både elitær- og breddetilbud i afdelingen. 

At tilføre både barn og forældre en fælles forståelse af det enkelte barns muligheder og forudsætninger 
som ishockeyspiller. Herunder samarbejde med forældrene positivt om at støtte barnet i en realistisk til-
gang til barnets niveau og dermed muligheder for at udøve ishockeysporten. 

At give samtlige spillere en rigtig og aldersrelateret træning i ishockeyens individuelle tekniske færdigheder. 

At alle spillere skal have lige mulighed for udvikling. 

At det skal være sjovt at træne og spille ishockey i VIK. 

At give alle spillere de bedste muligheder og forudsætninger for, at udvikles positivt som individ og som is-
hockeyspiller. 

At uddanne vore trænere og ledere bedst muligt. 

At vejlede børn og ikke mindst forældre om ishockeykulturen, nødvendigheden af forældreopbakning mv.  

At vejlede i, at ishockey jf. Den Blå Tråds grundfilosofi ikke er at sammenligne med mange øvrige sports-
grene ift. indlæringsbetingelser. 

I Udviklings & Talentafdelingen har vi følgende målsætninger 
At videreudvikle de kompetencer den enkelte har fået i basisafdelingen. 

At fastholde den enkelte i ishockeymiljøet ved at sikre de bedst tænkelige sportslige betingelser. 

At kunne tilbyde både elitær- og breddetilbud i afdelingen. 

At kunne tilbyde den bedste tænkelige træning, herunder også tilbud om morgentræning i regi af samar-
bejde med relevante skole- og uddannelsestilbud. 

At videreudvikle de tekniske færdigheder, herunder skøjteløb og pucktekniske færdigheder som kræves for 
at kunne begå sig i sin respektive årgang. 

At tilføre og udvikle taktiske og teoretiske aspekter i spillet som kræves for at kunne begå sig i sin respek-
tive årgang. 

At sikre spillerens fysiske udvikling (muskelmasse/kondition) står mål med spillerens årgang, under hensyn-
tagen til spillerens individuelle fysiske stadie og udvikling. 

At give spilleren mulighed for indlæring af den mentale udvikling passende til spillerens ambition for at nå 
dennes sportslige målsætning. 
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At alle spillere skal have lige mulighed for udvikling.  

At uddanne vore trænere og ledere bedst muligt. 

Adfærd, mobning og trivsels politik 
VIK skal være et rart, sikkert og trygt miljø for alle, og VIK accepterer ikke adfærd der fraviger dette princip. 

Vi henviser VIK´s interne retningslinjer på https://www.vojens-ik.dk/ 
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Basisafdelingen 
- For spillere op til og med 12 år. 

Basisafdelingen i VIK omfatter U5/U7, U9, U11 og U12/13. Hockey skolen og U5/7 hører til dels sammen og 
kan have fælles træninger. Denne afdeling er vores indslusning/introduktion til ishockeyen.  

Der er tilknyttet trænere/hjælpere, som efter niveau støtter og træner barnet i de mest elementære kund-
skaber, hvor skøjteløb har stort set hele opmærksomheden. Det er også her, hvor forældre indføres i is-
hockeykulturen, en kultur som er noget anderledes end mange andre sportsgrene, idet ishockey kræver 
stor forældreopbakning – og tålmodighed! 

Der trænes typisk 2-3 gange om ugen. Der forefindes både kamp og turneringsdage.  

Basisafdelingen U5/7 
For spillere op til og med 6 år. 

Hockeyskolen er det hold hvor vi introducerer ishockey. (3-11 år) 
Børn og forældre skal lære hallen og udstyr at kende. På isen arbejder vi med at vænne sig til at være på 
isen, finde balancen, få den rigtige fodstilling og skøjte-position, holde rigtigt på staven osv.  

De allermindste kan i begrænset omfang få en forælder med på isen, såfremt forældrene er rimeligt habil 
på skøjter. Vi opfordrer dog til at klippe “navlestrengen” på det tidspunkt hvor barnet er tryg ved at være 
på isen, så de kan deltage på lige fod med de andre børn.  

Vi anbefaler at man Skøjter så meget som muligt med barnet f.eks. til offentligt skøjteløb.   

Videre fra Hockeyskolen 
Når barnet har fået de basale færdigheder på plads og er klar til flere udfordringer overgår barnet i samråd 
med trænere og forældre til at deltage i holdtræningen. Alt efter alder starter barnet på vores U5/7, U9 
hold eller U11 hold. Holdtræningen er mere struktureret og baseret på øvelser der arbejder videre på de 
basale færdigheder barnet har fået på hockeyskolen. 

U5/7 er for de yngste spillere, som har tilegnet sig basiskundskaber på skøjterne, og som er blevet så mo-
bile på skøjterne, at de kan modtage kollektiv basis-ishockeytræning. 

Træning 
Træningen er alderstilpasset og niveau inddelt. Træningen organiseres som stationstræning, gerne 4-5 sta-
tioner. Instruktionen foregår efter kodekset: Det jeg hører - glemmer jeg. Det jeg ser - husker jeg. Det jeg 
gør - forstår jeg. Der undgås stillestående træning (kø). Det vigtigste for denne aldersgruppe er indlæring af 
skøjteløb i alle dens former. Herefter kommer indlæring af stokketeknik. Træningen er baseret på leg – så-
ledes at man får børnene til at elske ishockey spillet. Små spil på tværs af banen er vægtet højt. 

Fordelingen ser sådan ud:
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Der tilbydes 1-2 istræninger om ugen, med en varighed på 50-60 min. Evt. lidt off-ice træning i stokteknik i 
forbindelse med en is træning. 

Kampe 
I denne aldersgruppe deltager man i MINI CUP’S, hvor alle kampe afvikles på tværs af banen. Der spilles 
med faste kædeskift jf. DIU’s regelsæt for årgangen, hvor man skifter hele fireblokke. 

Målet er, at alle spillere skal deltage i kampe. Der toppes ikke i kampen. Resultaterne måles ikke i forhold til 
slutresultatet, da det primært drejer sig om leg og indlæring. 

Rejserne i forbindelse med kampene skal være med til at styrke kammeratskabet i gruppen og samtidig give 
nogle gode og sjove oplevelser.  

Socialt 
Det er vigtigt at der arrangeres aktiviteter udenfor ishockeybanen såsom Jumbo Land, spisning og lign. Det 
giver tryghed at have gode kammerater. Trygge og glade børn indlærer bedst. 

Oprykning af spillere finder ikke sted på dette alderstrin. Der kan dog være undtagelser, hvis f.eks. U9 ikke 
har nok spillere til kamp eller træning, her vil den sportslige ledelse være med omkring beslutningen 
(sportscheferne). 

Cheftræner  
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Ansvarlig for planlægning af træningen og spillerudvikling. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning samt gennemførelse af sommertræningen. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Hjælpetræner  
Gennemfører træninger efter anvisning fra hovedtræneren. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved hovedtræneren fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U7, side 151-156). 
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Basisafdelingen U9 
For spillere op til og med 8 år. 

Hockeyskolen er det hold hvor vi introducerer ishockey. (3-11 år) 
Børn og forældre skal lære hallen og udstyr at kende. På isen arbejder vi med at vænne sig til at være på 
isen, finde balancen, få den rigtige fodstilling og skøjte-position, holde rigtigt på staven osv.  

De allermindste kan i begrænset omfang få en forældre med på isen, såfremt forældrene er rimeligt habil 
på skøjter. Vi opfordrer dog til at klippe “navlestrengen” på det tidspunkt hvor barnet er tryg ved at være 
på isen, så de kan deltage på lige fod med de andre børn.  

Vi anbefaler at man Skøjter så meget som muligt med barnet f.eks. til offentligt skøjteløb.   

Videre fra Hockeyskolen 
Når barnet har fået de basale færdigheder på plads og er klar til flere udfordringer overgår barnet i samråd 
med trænere og forældre til at deltage i holdtræningen. Alt efter alder starter barnet på vores U5/7, U9 
hold eller U11 hold. Holdtræningen er mere struktureret og baseret på øvelser der arbejder videre på de 
basale færdigheder barnet har fået på hockeyskolen. 

U9 er for de noget yngre spillere, som har tilegnet sig basiskundskaber på skøjterne, og som er blevet så 
mobile på skøjterne, at de kan modtage kollektiv basis-ishockeytræning. 

Det er således samme fundament som på U7, blot er U9’erne lidt ældre og dermed som oftest mere mod-
tagelige for indlæring af spillet med stav og puck, men indlæringen har stadig lige stor fokus på skøjteløb. 

Generel udvikling (7-8 år) 
Al udvikling følger et bestemt mønster. 

Tempoet er ikke det samme hos alle børn. Sammenlign derfor ikke børn med hinanden. 

Sent udviklede børn kan sagtens blive gode ishockeyspillere, ja endda blive blandt de bedste senere i livet. 

I begyndelsen af perioden (7-8 år) udvikles nervesystemet langsomt, hvilket betyder dårligere koordinering 
mellem muskler og nerver. Balancen kan forværres i forhold til tidligere! 

Træn koordination, grov motoriske færdigheder, teknik og hurtighed. 

Den fysiske udvikling 
Hermed menes hvordan muskulatur, nervebaner, hjerte, lunger og knogler udvikles.  

Der kan være stor forskel i det enkelte barns fysiske udvikling. 

Nervesystemet udvikler sig hurtigt og skal i denne periode stimuleres gennem alsidig træning. 

Koordinationstræning er et must i denne aldersgruppe. 

Motorisk Udvikling 
Begrebet motorik skal forstås som børns bevægelsesmønstre tilpasset forskellige situationer. 

Kombination af forskellige bevægelser er mulig, de motoriske færdigheder kan udvikles (hoppe, løbe og 
klatre). Bevægelserne flyder let!  

Dette gælder først og fremmest i den senere del af perioden. 
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Balancesystemet er langsomt og skal bruges regelmæssigt for at opnå den perfekte automatisering. 

Udnyt alle sanser. (Høre-se-føle!) 

I periodens senere del starter den motoriske guldalder. Gunstig udvikling af koordinationsevne. Dette er 
grundlaget for al teknikindlæring. 

Grovmotorik bør øves i periodens første del. 

Skøjteløb uden stav med store bevægelser, store bevægelser med arm og ben i kombination. 

Træning med skøjter, stav og puck i slutningen af perioden. 

Tag hensyn til samspillet mellem de fysiske evner, sanserne, perceptuel evne og evnen til abstrakt tænk-
ning. 

Den tekniske træning kan udvikles meget i periodens sidste del. 

Børn lærer bedst ved at efterligne. 

Social og intellektuel udvikling 
Trygge, følelsesmæssigt stabile børn og unge har de bedste udviklingsmuligheder både som personer og 
ishockeyspillere. 

Lad taktiktavlen blive hjemme! - Børnene var svært at lære spil mønstre, fordi børn ikke kan overfører det 
til praksis. 

Evnen til at samarbejde er begrænset. Børns udgangspunkt er dem selv. Enkle regler skaber tryghed og har-
moni. 

Børn har stort kontakt behov, de ønsker at blive set og få ros. 

Børn er spontane, men har meget lidt tålmodighed. 

Alle er ligeværdige uanset hvilke ishockey evner de har. 

Træning 
Træningen skal være alderstilpasset og niveau inddelt. Træningen skal organiseres som stationstræning, 
gerne 4-5 stationer. Instruktionen skal foregå efter kodekset: Det jeg hører- glemmer jeg. Det jeg ser, - hu-
sker jeg. Det jeg gør, - forstår jeg. Undgå køer. Det vigtigste for denne aldersgruppe er indlæring af skøjte-
løb i alle dens former. Herefter kommer indlæring af stokketeknik. Træningen skal være baseret på leg – 
således at man får børnene til at elske ishockey spillet. Småspil på tværs skal vægtes højt. Der er sat en øvre 
grænse på max. 40 spillere i denne aldersgruppe. 

Oprykning af spillere finder ikke sted på dette alderstrin. Der kan dog være undtagelser, hvis f.eks. U11 ikke 
har nok spillere til kamp eller træning, her vil den sportslige ledelse være med omkring beslutningen(sports-
cheferne). 

Fordelingen skal se sådan ud: 
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Der tilstræbes 2-3 istræninger om ugen med en varighed på 50-60 min, samt 1.gang off-ice træning i stok-
teknik og/eller motorisk træning med en varighed på 30-45 min. 

Kampe 
Hvis der er spillere nok tilstræber vi at spille med 2 hold, som ikke er niveauinddelt. 

I denne aldersgruppe deltager man i DIU`s turnering, hvor alle kampe afvikles på tværs af banen. Der spilles 
med faste kædeskift (75 Sekunder), hvor man skifter hele fireblokke. 

Målet er, at alle spillere skal deltage i kampe. Der toppes ikke i kampen. Resultaterne måles ikke i forhold til 
slutresultatet, da det primært drejer sig om leg og indlæring. 

Rejserne i forbindelse med kampene skal være med til at styrke kammeratskabet i gruppen og samtidig give 
nogle gode og sjove oplevelser.  

Socialt 
Det er vigtigt at der arrangeres aktiviteter udenfor ishockeybanen såsom Jumbo Land, spisning osv. Det gi-
ver tryghed at have gode kammerater. Trygge og glade børn indlærer bedst. 
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Cheftræner 
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Ansvarlig for planlægning af træningen og spillerudvikling. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning samt gennemførelse af sommertræningen. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Hjælpetræner 
Gennemfører træninger efter anvisning fra hovedtræneren. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved hovedtræneren fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U9, side 157-162). 
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Basisafdelingen U11 
For spillere op til og med 10 år. 

Hockeyskolen er det hold hvor vi introducerer ishockey. (3-11 år) 
Børn og forældre skal lære hallen og udstyr at kende. På isen arbejder vi med at vænne sig til at være på 
isen, finde balancen, få den rigtige fodstilling og skøjte-position, holde rigtigt på staven osv.  

De allermindste kan i begrænset omfang få en forælder med på isen, såfremt forældrene er rimeligt habil 
på skøjter. Vi opfordrer dog til at klippe “navlestrengen” på det tidspunkt hvor barnet er tryg ved at være 
på isen, så de kan deltage på lige fod med de andre børn.  

Vi anbefaler at man Skøjter så meget som muligt med barnet f.eks. til offentligt skøjteløb.   

Videre fra Hockeyskolen 
Når barnet har fået de basale færdigheder på plads og er klar til flere udfordringer overgår barnet i samråd 
med trænere og forældre til at deltage i holdtræningen. Alt efter alder starter barnet på vores U5/7, U9 
hold eller U11 hold. Holdtræningen er mere struktureret og baseret på øvelser der arbejder videre på de 
basale færdigheder barnet har fået på hockeyskolen. 

U11 er for de yngre spillere, som har tilegnet sig basiskundskaber på skøjterne, og som er blevet så mobile 
på skøjterne, at de kan modtage kollektiv basis-ishockeytræning. Denne træning har fokus på individuelle 
færdigheder; skøjteløb, puckbehandling, pasninger og skud mv. 

Generel udvikling (9-10 år) 
Alle udvikling følger et bestemt mønster, men tempoet er ikke det samme for alle børn. Sammenlign derfor 
aldrig børn med hinanden.  

God periode for motorisk indlæring. Motorisk guldalder! Store og hurtige forbedringer. 

Træn koordination, motoriske færdigheder, teknik og hurtighed. Træn den rigtige teknik!  

Arv og miljø påvirker udviklingshastigheden hos børn. 

Gunstig udvikling kræver: Langsigtet planlægning, positivt trænings miljø (det er tilladt at fejle). 

Positiv og støttende indstilling. Rigtig træning på det rette tidspunkt. Godt miljø og dygtige trænere. 

Fysisk udvikling 
Hermed menes hvordan muskulatur, nervebaner, hjerte, lunger og knogler udvikles. 

Der kan være op til 3-5 års forskel i den fysiske udvikling hos børn i denne periode. 

Nervesystemet udvikler sig hurtigt og skal også i denne periode stimuleres gennem alsidig træning. 

I denne periode sker der en langsom længde og vægtøgning. Prioriter derfor koordinations- og teknik  
træningen.  

Styrketræn gerne men brug kroppen som belastning. 

Koordinationstræning er stadig vigtig i denne aldersgruppe.  

Motorisk udvikling 
Børn er parate til at lære mere avancerede former for motoriske færdigheder, så som koordination, ba-
lance, frekvens og bevægelses præcision, grundstyrke og bevægelighed.  
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Tilbagefald i udviklingen kan opstå, når børn nærmer sig puberteten. Årsagerne til dette kan være; 

At nervebanerne kan ikke følge med længdetilvæksten. 

At der trænes på forkert niveau. 

At børnene er nervøse og stressede. 

Motorisk guldalder! 

Prioriter teknik træning! Udnyt alle sanserne! 

Spillerne elsker at træne og leve op til de krav som stilles. Tænk på det, når du automatiserer bevægemøn-
strene.  

Det største talent i ishockey er viljen til at træne og udvikles. 

Social - intellektuel udvikling 
Trygge, følelsesmæssigt stabile børn og unge har de bedste udviklingsmuligheder som både personer og 
ishockeyspillere (Fra sportstræning lære).  

Børn vil have normer og klare regler. Prioriter derfor at disse overholdes.  

Respekter med og modspillere. Kræv trænings disciplin.  

Retfærdighedsfølelsen er meget stærk i denne alder. Behandl derfor alle lige.  

Børn ønsker at blive bekræftet. Tal positivt med alle!  

Logisk tænkning udvikles. Børnene kan nu overføre øvelser fra taktik til virkelighed. 

Frem med taktiktavlen. 

Samarbejdsevnen udvikles hurtigt. Diskuter derfor spilsituationer med børnene.  

Gruppefølelsen forstærkes. Prioriter derfor Team-spirit! 

Træning 
Træningen skal være alderstilpasset og niveauinddelt. Træningen skal/kan til en hvis grad stadig organise-
res som stationstræning, gerne 4-5 stationer. Instruktionen skal foregå efter kodekset: Det jeg hører- glem-
mer jeg. Det jeg ser, - husker jeg. Det jeg gør, - forstår jeg. 

Undgå køer. Træningen er stadig baseret på indlæring af skøjteløb og stokteknik, der påbegyndes indlæring 
af individuel spilforståelse (Basis), der påbegyndes indlæring af spilforståelse (holdbaseret træning på hel-
bane, spilforståelse) i form af lettere spilsystemer. Alle spillere skal efter eget ønske og tilgang prøve at 
spille de forskellige pladser på et ishockeyhold. Småspil på tværs skal stadig vægtes højt. Der er sat en øvre 
grænse på max. 36 spillere i denne aldersgruppe. 

Fordelingen skal se sådan ud: 
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Der skal være mindst 3 istræninger om ugen med en varighed på 50-60 min. 

Der tilstræbes 2. gang off-ice træning i stokteknik, motorisk træning og let styrketræning med egen krops-
vægt, med en varighed på ca. 30-45 min. 

I U11 introduceres man til opvarmning, varighed cirka 15 minutter inden træning eller kamp. 

Sommertræning skal i perioden maj til juli praktiseres 2x1 time om ugen. 

Kampe 
Hvis der er spillere nok tilstræber vi at spille med 2 hold, som ikke er niveauinddelt. 

I denne aldersgruppe deltager man i DIU`s turnering, hvor alle kampe afvikles på tværs af banen. Der spilles 
med faste kædeskift (75 Sekunder), hvor man skifter hele fireblokke. 
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Målet er, at alle spillere skal deltage i kampe. Der toppes ikke i kampen. Resultaterne måles ikke i forhold til 
slutresultatet, da det primært drejer sig om leg og indlæring. 

Oprykning af spillere finder ikke sted på dette alderstrin. Der kan dog være undtagelser, hvis f.eks. U12/13 
ikke har nok spillere til kamp eller træning, her vil den sportslige ledelse være med omkring beslutnin-
gen(sportscheferne). 

 

Cheftræner  
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet.  

Ansvarlig for planlægning af træninger og spillerudvikling. 

Gennemfører vejledning samt korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Gennemfører udviklingssamtaler med spillerne, hvor et spillerevalueringsskema udfyldes på hver spiller. 

Skemaet skal laves 1 gang i slutningen af sæsonen. Afleveres til sports- og talentchefen. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning af special træninger i samråd med cheftræneren fra U13. 

Planlægning samt gennemførelse af sommertræningen i henhold til klubbens Blå Tråd. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Hjælpetræner 
Gennemfører træningen efter anvisning fra holdets ansvarlige træner. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved ansvarlig træners fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U11, side 163-170). 
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Basisafdelingen U12/13 
For spillere op til og med 12 år. 

U12/13 er en videreførelse af udviklingsmålene for U11, men hvor spilforståelsen får en lidt mere betyd-
ningsfuld rolle i træningen og kampe, da U12/13 er det første hold som spiller 5-5 på fuldbane. Samme 
grundmomenter trænes, men her defineres rollerne på banen yderligere, samt samarbejde mellem de for-
skellige dispositioner basisindlæres. Her er der tillige begyndende læring i at ishockey er et spil med mange 
omstillinger fra det at have puck og angribe, til at miste puck og skulle forsvare. 

For U12/13 er der fortsat meget fokus på individuelle færdigheder, hvor skøjteløb, puckbehandling, skud og 
pasninger er en stor del af læringen, ofte i form af stationstræning som kendes på de yngre hold også. På 
U/1213 er der desuden større vægt på kombinationen af de individuelle færdigheder, dvs., at der f.eks. 
trænes skøjteløb med puckbehandling samtidigt. 

Generel udvikling (11-12 år) 
Barnets udvikling følger et bestemt mønster, men tempoet er ikke det samme for alle børn. Sammenlign 
derfor aldrig børn med hinanden. 

Et optimalt udviklingsmiljø kræver: 

Langsigtet tænkning. 

Indlæringsmiljø, hvor det er tilladt at fejle. 

Positiv holdning fra lederne. 

Anerkendende tilgang til alle. 

Rigtig træning på det rigtigt tidspunkt (optimal modtagelighed). 

Godt miljø og ledere med ekspertise. 

Træn koordination, motoriske færdigheder, teknik og hurtighed og bevægelighed.  

Tidlig udviklet børn, kan tolerere hårdere og mere træning.  

Pubertet kan betyde stagnation eller tilbagegang i udviklingen. Husk på, at al udvikling sker trinvis.  

I denne periode gennemgår kroppen store forandringer og hurtig udvikling. Længdetilvæksten er stor. Be-
vægelserne kan blive svære at koordinere.  

Undgå ensidig trænings belastninger.  

Det talent der findes i ishockey er viljen til at træne og udvikles. 

Fysisk udvikling 
Hermed menes, hvordan muskulatur, nervebaner, hjerte, lunger og knogler udvikles. 

Der kan være op til 3-5 år forskel i den fysiske udvikling hos børn i denne periode.  

Nervesystemet udvikler sig hurtigt og skal også i denne periode stimuleres gennem alsidig træning. 

I denne periode er længdetilvæksten stor. Det kan indebære tilbagegang i bevægeligheden. Prioriter derfor 
koordinations- og teknisk træning.  
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Styrketræning skal forekomme hver uge, se QR kode i ATK 2.0. 

Koordinationstræning er vigtig i denne aldersgruppe.  

Hurtigheden kan øges markant, prioriter frekvenstræning. 

Motorisk udvikling 
Under puberteten er det vigtigt at træne mere avancerede motoriske færdigheder såsom: 

Koordination, balance, bevægelighed, hurtighedstræning, muskel styrke og muskeludholdenhed.  

Stagnation i udviklingen kan opstå, når børn nærmer sig puberteten. Årsagerne til dette kan være:  

Nervebanerne kan ikke følge med længdetilvæksten.  

At der trænes på forkert niveau. 

At børnene er nervøse og stressede. 

Motorikken forandres, træn derfor alsidigt.  

Børnene oplever også forandringerne (stagnation/tilbagegang). Giv dem god tid og vær derfor opmærksom 
på at rette fejl på en konstruktiv måde, inden bevægelserne bliver automatiseret. 

Det største talent i ishockey er viljen til at træne og udvikles. 

Social - intellektuel udvikling 
De unge mennesker forstår regler, rettigheder og forpligtelser.  

De er i stand til at lære gennem sproglige instruktioner.  

Den er logiske tænkning er stadig under udvikling. 

Indtrædelse i puberteten er en meget følsom periode. Dette kan komme til udtryk ved: 

Skuffelser kan give store følelsesmæssige indtryk. 

Kritik af den voksne verden. (Overreaktion!)  

Unge bruger meget energi i forbindelse med frigørelsen fra børnestadiet. (nedsat koncentration)  

De tester grænser og sætter spørgsmålstegn (ved alt)!  

Perioden bærer også præg af uro, usikkerhed, nysgerrighed, vilde idéer, kreativitet og aktivitet!  

Har stort behov for at høre til (være med i kliken) - er jeg god nok? (store psykiske forandringer) 

De ønsker opmærksomhed.  

Du er som leder meget vigtig i denne periode. 

Træning 
Træningen er stadig baseret på indlæring af skøjteløb og stok teknik, mens sværhedsgrad og tempo øges, 
samtidig med at der bygges yderligere momenter på af spilforståelse.  
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Der fortsættes med indlæring af individuel spilforståelse (Basis). Og fra starten af sæsonen påbegyndes ind-
læring af spilforståelse (hold) i form af lettere spilsystemer og teori. Alle spillere skal (efter eget ønske) 
prøve at spille de forskellige pladser på et ishockeyhold. 

Sidste halvdel af sæsonen påbegyndes specialiseringen af spillerne. Småspil på tværs skal stadig vægtes 
højt. 

Træningen vil være niveauopdelt, således at spillerne træner på det niveau, de passer til. 

Niveauopdelingen forestås af truppens trænere. Der er sat en øvre grænse på max. 36 spillere i denne al-
dersgruppe. 

Fordelingen skal se sådan ud: 

 

 

 

 

Der skal være min. 3 istræninger om ugen med en varighed á 50-60 min. 

Der tilstræbes min. 3 gang off-ice træning i stokteknik og fysisk træning varighed 30-45 min. 
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Derudover foretages opvarmning inden træning og kamp, varighed cirka 15 minutter. 

Sommertræning skal i perioden maj- juli praktiseres 2-3 gange 1 time om ugen. 

Kampe 
Der spilles i denne aldersgruppe med 2 hold. 

Der spilles for første gang om DM i denne aldersgruppe. Derfor gælder der særlige regler, se i DIU`s Love og 
turneringsbestemmelser. U13 deltager i DIU’s turnering, hvor der altid spilles med min. 3 kæder. Værdien 
af en kamp skal ikke måles direkte i forhold til resultatet men efter spillernes og holdets indsats. Dog indfø-
res spillerne i, stadig jf. DIU’s regelsæt for årgangen, at resultatet i nuet skal være det bedst mulige, men 
ikke afhænge af bestemte personers indsats, men det samlede holds indsats. DIU’s regelsæt for årgangen 
sikrer rimelig stram styring ift. brug af spillere, men tillader at træneren kan disponere friere i over- og un-
dertalssituationer, samt de sidste minutter af en kamp. I disse situationer er det efter trænerens vurdering 
muligt at fravige det samlede holds indsats, men her anvende spillere, som ekstraordinært vurderes at 
kunne bidrage til et ønskeligt sportsligt resultat. 

U12 deltager i separat turnering, som arrangeres af de jyske ishockeyklubber. I kampe deltager alle og der 
spilles generelt med 2 femblokke, hele kampen igennem. 

Oprykning af spillere finder ikke sted på dette alderstrin. Der kan dog være undtagelser, hvis f.eks. U15 ikke 
har nok spillere til kamp eller træning, her vil den sportslige ledelse være med omkring beslutningen 
(sportscheferne). 

Cheftræner  
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet. 

Ansvarlig for planlægning af træningerne og spillerudvikling. 

Gennemfører vejledning samt korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Gennemfører udviklingssamtaler med spillerne, minimum 2 gange pr sæson, hvor et spillerevaluerings-
skema udfyldes på hver spiller. 

Skemaet skal laves 2 gange i løbet af en sæson. Afleveres til sports- og talentchefen. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning af special træninger i samråd med talentcheftræneren. 

Planlægning samt gennemførelse af fysisk træning og sommertræningen. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 
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Hjælpetræner 
Gennemfører træninger efter anvisning fra holdets ansvarlige træner. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved ansvarlig træners fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U12/13, side 171-178). 
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Udviklings & Talentafdelingen 
- For spillere op til og med 21 år. 

Udviklings & Talentafdelingen i VIK omfatter U15, U17, U20, 1 division.  

Ved U15 har spillerne mulighed for at blive introduceret for morgen træninger og spillerne kan afprøves i et 
mere elitært program. Fra U17 og op stilles der store krav til spillerne, hvor de har mulighed for at spille på 
landsholdet og ligeledes også være en del af Talentklasserne eller Kraftcenter. Vi stræber i disse årgange 
efter at skabe et godt træningsmiljø, med mange træninger både på og udenfor isen – dette skal være med 
til at klargøre spillerne til det professionelle liv som ishockeyspiller. 

Der trænes flere gange henover hele ugen, og der tilbydes morgentræning. Der forefindes både kamp og 
turneringsdage.  

Udviklings & Talentafdelingen U15 
For spillere op til og med 14 år. 

Springet fra U13 til U15 er det første lille skridt mod muligheden for den elitære tilgang og filosofi, hvor re-
sultatet i højere grad får betydning for spillet. Det er også her, hvor spillerne selv for alvor begynder at stille 
krav til hinanden fsv. fremmøde, indsats og fælles mål for holdet. 

Kravene skærpes i takt hermed i forhold til udtagelse til kamp, som for U15 i højere grad betyder, at spil-
lerne er mere bevidste om hvad der skal til for at spille U15-ishockey. 

U15 er også første skridt mod egentlige taktiske handlemuligheder i en kamp, hvor der jf. DIU’s regelsæt for 
årgangen åbnes op for delvis matchning i forbindelse med ændring af kædesammensætning mod slutnin-
gen af en kamp. 

Årgangen er tillige første step imod mulighed for deltagelse i landsholdsishockey, idet der for årgangen er 
unionshold, der er en forgænger for det egentlige landshold. 

For årgangen fokuseres stadig på, at den enkelte spiller skal have mulighed for at spille ishockey, uanset 
talent og den enkeltes satsning på sporten. 

Generel udvikling (13-14 år) 
Al udvikling følger et bestemt mønster, men tempoet er ikke det samme for alle børn. Sammenlign derfor 
aldrig børn med hinanden. Ved udgangen af puberteten er der stor forskel på de unges udvikling.  

Fortsat udvikling kræver gradvis specialisering.  

Et optimalt udviklingsmiljø kræver: 

Langsigtet tænkning. 

Indlæringsmiljø, hvor det er tilladt at fejle. 

Positiv holdning fra lederne. 

Anerkendende tilgang til alle. 

Rigtig træning på det rigtige tidspunkt (optimal modtagelighed). 

Godt miljø og ledere med ekspertise. 
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Træn koordination, motoriske færdigheder, teknik og hurtighed og bevægelighed. 

Tidlig udviklet børn, kan tolerere hårdere og mere træning. Vil mere! 

I denne periode gennemgår kroppen undergår store forandringer og hurtig udvikling.  Længde- og muskel-
styrkevæksten er stor. Bevægelserne bliver svære at koordinere. 

Ved afslutningen af puberteten stabiliserer motorikken og fysikken gradvist. Husk på, at udvikling er trinvis. 

Undgå ensidig træning.  

Det største talent i ishockey er viljen til at træne og udvikles. 

Fysisk udvikling 
Hermed menes, hvordan muskulatur, nervebaner, hjerte, lunger og knogler udvikles. 

Modtageligheden er stor for alle former for fysisk træning.  

I denne periode er længdetilvæksten størst. Det betyder, nedsat bevægelighed og koordination.  

Styrketræning med vægte indledes i løbet af denne periode. Glem ikke indlæringen af træning med vægte.  

Fortsæt med at træne med deres egen krop, modtageligheden for styrketræning er stor i denne periode.  

Hjerte og lunger tilpasser sig hurtigt til den belastning, børn udsættes for. Træn derfor meget konditions-
træning.  

Koordinationstræning er et must i denne aldersgruppe. 

Hurtigheden kan øges markant, prioriter frekvenstræning. 

Unge født tidligt på året kan have fysiske fordele. 

Motorisk Udvikling 
Under puberteten er det vigtigt at træne mere avancerede motoriske færdigheder såsom koordination, ba-
lance, bevægelighed, hurtighedstræning muskelstyrke og muskeludholdenhed. Det er vigtigt at fortsætte 
med træning af tekniske færdigheder i og under puberteten. 

Stagnation i udviklingen kan opstå, når børn nærmer sig puberteten. Årsagerne til dette kan være: 

Nervebanerne kan ikke følge med længdetilvæksten.  

At der trænes på forkert niveau. 

At børnene er nervøse og stressede.  

Koordineringen forbedres ved udgangen at denne vækstperiode.  

Fortsætte med at træne alsidigt!  

Det største talent i ishockey er stadig, viljen til at træne og udvikles. 

Social - intellektuel udvikling. 

Unge mennesker er i stand til teoretisk og praktisk tænkning. De er intellektuelt fuldt udviklet!  

Unge mennesker kan forstå, at psykiske faktorer kan påvirke ydeevnen.  
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Unge søger efter identitet. De er bevidste, uafhængige og frigjorte. 

De stiller krav til gennemsigtighed, derfor er normer, grænser og regler vigtige i denne periode. 

Vi ønsker en positiv udvikling miljø med inddragelse og indflydelse. 

Træning 
Grundlæggende øges træningsmængden samt mangfoldigheden for denne aldersgruppe idet spillerne nu 
begynder at skulle specialisere sig i sin sportsgren.  

Det er således vigtigt, at spillerne indføres i ishockeyspecifik konditions- og styrketræning. 

Træningen inddeles i sommer- og vinterperiode: 

Sommerperiode: 

Intervalopbyggende konditionstræning (2-3 gange pr. uge)  

Muskelopbyggende styrketræning; primært at benmuskler, ryg og mave (Core), sekundært “alle” øvrige 
muskelgrupper (bryst, nakke, arme) (3-4 gange pr. uge).  

Øvrige boldspil/idrætsgrene til styrkelse af ”boldøje”, koordination (1-2 gange pr. uge).  

Vinter/is-periode:  

Off-ice: Muskelopbyggende styrketræning; primært benmuskler, ryg og mave (core), sekundært “alle” øv-
rige muskelgrupper (bryst, nakke, arme) (2-3 gange pr. uge).  

Opvarmning inden træning eller kamp skal gennemføres hver gang af en minimums varighed på 15 minut-
ter. 

Is træning; (4 gange pr. uge) fortsat fokus på de individuelle ishockeyspecifikke færdigheder; skøjte- og 
puckbehandling, skudteknik, pasninger, individuelt forsvars- og angrebsspil, individuel rolle på banen (f.eks. 
i 1-1, 2-1 osv.). 
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Fortsat og yderligere udvikling af de grundlæggende roller på banen som holdspiller, grundlæggende indfø-
relse i og forståelse for betydningen af spilsystemer, indførelse i offensivt og defensivt orienteret spil og 
implementering af løbebaner/roller samt indførelse af taktiske momenter under kamp. 

Spillerne indføres i udtagelse til udvalgte hold som findes for årgangen således at de aktuelle spillere rustes 
til det første step for landsholdsishockey. 

I denne aldersgruppe gennemføres der individuelle samtaler med alle spillere, hvor spillerens aktuelle sta-
tus og præstation, efter trænerens vurdering, fremlægges for den enkelte spiller mhp. at afdække færdig-
heder, hvor spilleren kan dygtiggøre sig. Tillige vil samtalerne også omhandle spillerens rolle såvel på som 
udenfor banen, samt baggrund for holdopdeling og holdsammensætning. Endelig vil samtalen også berøre 
en vurdering af, om spillerens indstilling er i tråd med egen og holdets målsætning. 

Kampe 
Der spilles i denne aldersgruppe med 2 hold, så vidt det er antalsmæssigt muligt. 

1. holdet deltager i DIU’s turnering, hvor der spilles med min. 3 kæder. Værdien af en kamp skal som ud-
gangspunkt ikke måles direkte i forhold til resultatet men efter spillernes og holdets indsats. Dog indføres 
spillerne i, stadig jf. DIU’s regelsæt for årgangen, at resultatet i nuet skal være det bedst mulige, men ikke 
afhænge af bestemte personers indsats, men det samlede holds indsats. DIU’s regelsæt for årgangen sikrer 
rimelig stram styring ift. brug af spillere, men tillader at træneren kan disponere friere i over- og undertals-
situationer, samt i slutningen af en kamp. I disse situationer er det efter trænerens vurdering muligt at fra-
vige det samlede holds indsats, men her anvende spillere, som ekstraordinært vurderes at kunne bidrage til 
et ønskeligt sportsligt resultat. 

I U15.2 turneringen spilles som hovedregel og så vidt muligt med 3 kæder i hele kampen. Værdien af en 
kamp skal ikke måles i forhold til resultatet men med fokus på breddedeltagelse. Dog skal den enkelte spil-
ler udvise den rette “spirit” (holdånd) som kendetegner ishockeysporten, for at kunne påregne spilletid. 
U15.2 er til spillere som ikke opnår spilletid på U15.1, her kan der suppleres med U13 spillere. U15.2 bruges 
til at sikre retmæssig kamptid til alle spillere i den pågældende årgang. 

Oprykning af spillere til det overliggende årgangshold 
Oprykning af spillere kan finde sted på dette niveau ud fra filosofien om, at niveautilpasse spillerens stimu-
lerings- og udviklingsbehov, samt spiller mangel på det øvre hold. 
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Kriteriet for og i givet fald om en spiller skal tilknyttes det overliggende ældre hold påhviler til enhver tid 
træneren og sportscheferne på årgangsholdet og træneren for holdet spilleren tænkes oprykket på, at vur-
dere i fællesskab. Overordnet er kriteriet, at spilleren har talent, vilje, fysik, spilforståelse, ydmyghed og 
modenhed passende til niveauet på det ældre hold. 

Det kræver imidlertid mest af alt også, at årgangsspilleren udviser ydmyghed overfor, at spilleren primært 
tilhører årgangsholdet. 

Dvs. at spilleren skal kende til det privilegie det er, at være med på det ældre hold, og samtidigt være ind-
forstået med at man primært tilhører årgangsholdet. Man skal være et godt eksempel for sine holdkamme-
rater på årgangsholdet, yde den rette indsats, være seriøs omkring årgangsholdet, både på og uden for 
isen. Herunder, passe sin træning på årgangsholdet, være en god kammerat osv. Der stilles naturligvis ikke 
krav om, at man på årgangsholdet skal spille over evne, skal score mange mål, ikke må træde ved siden af 
osv. Men at, årgangsspilleren forstår at det er et ekstra gode, som mange af årgangskammeraterne misun-
der og derfor skal man gå forrest på sit eget hold. 

Trænerne taler løbende sammen om hvorvidt årgangsspilleren passer ind begge steder. Er det sådan, at det 
ikke går som aftalt jf. ovennævnte kriterier, skal det vurderes, om årgangsspilleren i en periode skal koncen-
trere sig om kun at spille på årgangen. Ikke som straf, men som konsekvens af, at der måske har været et 
forkert fokus. Det kan også være i forbindelse med at en spiller ”kører træt” (fysisk og/eller mentalt), og så 
holdes spilleren tilbage på egen årgang i en periode, da det naturligt er på årgangen, at kræfterne primært 
skal bruges. 

Kampe på det overliggende 1. hold 
En yngre spiller kan efter trænerens vurdering udtages til spil på en ældre årgangs 1. hold såfremt der ikke 
på den ældre årgang er tilstrækkeligt med årgangsspillere, som er en naturlig del af årgangsholdet som 
følge af manglende ishockeymæssige kundskaber og ej heller vurderes få det på sigt i et så tilstrækkeligt 
omfang, at spilleren hverken på kort eller på længere sigt vil kunne spille årgangsishockey på 1. holdet. Her-
under kan træneren også ekstraordinært i afgørende resultatmæssige sammenhænge og jf. DIU’s regelsæt 
for årgangen, udtage en yngre spiller, såfremt denne ekstraordinært kan bidrage til kampens resultat ift. 
årgangsspilleren der erstattes, denne beslutning træffes i samråd med sportscheferne. 

En yngre spiller kan ligeledes udtages til 1. holdishockey såfremt der på det overliggende hold ikke er til-
strækkeligt med spillere, som udviser den rettet seriøsitet og positive indstilling som det må forventes, for 
at kunne forvente spilletid på et holds 1. hold. 

Kampe på det overliggende 2. hold 
– se afsnit for ”låste spillere” 

Låste spillere, jf. DIU’s regelsæt for årgangen 
Oprykning af låste spillere* vil som udgangspunkt blive tænkt ind på det overliggende hold, som en naturlig 
konsekvens af, at den låste spiller ikke må spille på 2. holdet i årgangen. 

Der er dog på intet tidspunkt automatik i at det udløser en selvfølgelighed i at spille på det overliggende 
holds 1. eller 2. holdsturnering som låst spiller, men det tilstræbes at tilbyde kampe, såfremt primært 2. 
holdet på det overliggende hold har ledige pladser hertil. Der må således ikke skubbes årgangsspillere ud 
fra et 2. hold, for at give plads til låste spillere. Omvendt må det at være låst ikke blive en ”straf” at være 
blandt et holds låste spillere hvorfor det skal forsøges at give plads til minimum 2. holdskampe i et vist om-
fang, evt. som turnus blandt låste spillere. 
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* Låste spillere: 

Betyder, at der på årgangen skal spærres 5 spillere, som ikke må spille på årgangens 2. hold. 

Dette er en del af DIU’s regelsæt, lavet for at sikre, at bredden på en årgangs 2.hold sikres ved at de låste 
ikke optager plads og for at tilpasse/udjævne niveauet passende til, set fra 2.holdsturneringens sigte om, at 
kunne tilbyde breddeishockey. 

Cheftræner  
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet. 

Ansvarlig for planlægning af træninger og spillerudvikling. 

Gennemfører vejledning samt korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Gennemfører udviklingssamtaler med spillerne, hvor et spillerevalueringsskema udfyldes på hver spiller. 

Skemaet skal laves minimum 2 gange i løbet af en sæson. Afleveres til sports- og talentchefen. 

Gennemfører spiller coaching. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning af special træninger i samråd med talentcheftræneren. 

Talent spejder inden for egne spillere. 

Planlægning samt gennemførelse af fysisk træning og sommertræningen i samarbejde med klubbens fysi-
ske trænere. 

Mental støtte til spillerne. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Hjælpetræner 
Gennemfører træningerne efter anvisning fra ansvarlig holdtræner. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved ansvarlig træners fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U15, side 179-186). 
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Udviklings & Talentafdelingen U17 
For spillere op til og med 16 år. 

Ved U17-årgangen udvides fokus på resultaterne som er påbegyndt i U15 årgangen. 

Springet fra U15 til U17 er næste skridt mod muligheden for den elitære tilgang og filosofi, hvor resultatet i 
høj grad får betydning for spillet. For en U17-spiller, som har lysten og evnen til at satse på ishockey, evt. 
med potentiale til at blive elitespiller er det også tiden, hvor spillerens tid prioriteres primært til skole og 
ishockey, men at en del andet tillokkende i teenageårene må nedprioriteres. Årgangen er tillige første step 
imod mulighed for deltagelse i landsholdsishockey, idet der for årgangen er et egentligt landshold, U16-
landsholdet. 

U17 er første store skridt mod egentlige taktiske handlemuligheder i en kamp, hvor der jf. DIU’s regelsæt 
for årgangen åbnes op for delvis matchning i forbindelse med ændring af kædesammensætning i den sidste 
periode af en kamp. 

For årgangen fokuseres stadig på, at den enkelte spiller skal have mulighed for at spille ishockey, uanset 
talent og den enkeltes satsning på sporten. Ofte er tilbud om breddeishockey ikke let at honorere for denne 
årgang, og årganges breddespillere henvises i mangel af breddespillere til motions-holdet. Se beskrivelse 
andetsteds. 

Generel udvikling (15-16 år) 
Al udvikling følger et givet mønster, men tempoet for denne er ikke det samme hos alle. 

Der er stor forskel på børns udvikling i slutningen af puberteten. 

Fortsat udvikling kræver gradvis specialisering. 

Hvor hurtigt hvert barn udvikler sig påvirkes af arv og miljø. 

Et gunstigt udviklingsmiljø kræver: 

Tænk langsigtet. 

Atmosfære hvor det er tilladt at lave fejl. 

Positiv indstilling. 

Stærk støtte. 

Rigtig træning (optimal modtagelighed). 

Godt miljø og trænere med færdigheder. 

Træn koordination, motorik, teknik, hurtighed, styrke og bevægelighed. 

Tidligt udviklede spillere tåler træning bedre. — De orker og vil mere! 

Lav individuel tilpasset træning uden for isen. 

Kroppen gennemgår store forandringer og hastig udvikling. Stor længde- og styrketilvækst. Bevægelserne 
kan blive klumpede og ukoordineret. 

I slutningen af puberteten stabiliseres motorikken og fysikken gradvis. 
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Undgå ensidig træning og ensidig belastning. 

Viljen til at træne og udvikles er det største talent. 

Fysisk udvikling 
Med fysisk udvikling menes der hvordan muskulatur, nervebaner, hjerte, lunger og skelet udvikles. 

Modtageligheden er meget stor ved alle former for fysisk træning. Husk på at der kan være op til 2-3 år i 
forskel i den fysiske udvikling hos denne aldersgruppe. 

I den her periode er det længdetilvæksten der er størst. Det indebærer forringet bevægelighed og koordi-
nation. 

Styrketræning med vægte skal være påbegyndt i denne aldersgruppe. Glem ikke indlæring af træning med 
vægte. Fortsæt med at træne meget styrke med egen krop, medicinbolde og bevægelige redskaber efter-
som styrken forbedres markant. 

Hjerte og lunger tilpasser sig hurtigt til den belastning som kroppen udsættes for - træn derfor meget kon-
ditionstræning. 

Koordinationstræning er et must i denne aldersgruppe. 

Hurtigheden øges gennem gunstig stimulering. Træn derfor meget hurtighedstræning — først og fremmest 
frekvens. 

Spillere født tidligt på året kan have fysiske fordele. 

Motorisk udvikling 
I puberteten er det meget vigtigt at træne svære motoriske færdigheder som: 

Koordination. 

Balance. 

Reaktions-, frekvens- og aktionshurtighed. 

Lige så vel at udholdenhed, grundstyrke og bevægelighed indgår i træningen, er det vigtigt at fortsætte 
med træning af de tekniske færdigheder under og efter puberteten. 

Stagnation i udviklingen kan forekomme når de unge er i puberteten. Årsagerne til dette kan være: 

Nervebanerne følger ikke med længdetilvæksten. 

At man træner på forkert niveau. 

At man er nervøs og stresset. 

Koordinationen forbedres i slutningen af tilvækstperioden. 

Fortsæt med at træne alsidigt! 

Viljen til at træne og udvikles er det største talent. 

Social og intellektuel udvikling. 

Unge i denne aldersgruppe kan forstå og omsætte både teoretiske og praktiske input: 
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De er intellektuelt færdigudviklet! 

De unge forstår, at mentale faktorer kan påvirke præstationen. 

De unge søger efter identitet, og vil gerne optræde bevidste, selvstændige og frigjorte. 

Krav på tydelighed, normer, grænser og regler er fortsat betydningsfulde i denne periode. 

De unge søger et positivt udviklingsmiljø med delagtighed og indflydelse. 

Træning 
Træningsmængden nærmer sig seniorishockey for denne aldersgruppe idet spillerne nu for alvor skal speci-
alisere sig i sin sportsgren. Det er således vigtigt, at spillerne udbygger sin fysiske formå i ishockeyspecifik 
konditions- og styrketræning. 

Træningen inddeles i sommer- og vinterperiode: 

Sommerperiode: 

Intervalopbyggende konditionstræning (2 gange pr. uge). 

Muskelopbyggende styrketræning; primært benmuskler, ryg og mave (Core), sekundært “alle” øvrige mu-
skelgrupper (bryst, nakke, arme) (3-4 gange pr. uge). 

Øvrige boldspil som led i den ishockeyspecifikke træning til styrkelse af ”boldøje”, koordination (1-2 gange 
pr. uge). 

Vinter/is-periode: 

Off-ice: Muskelopbyggende styrketræning; primært benmuskler, ryg og mave (core), sekundært “alle” øv-
rige muskelgrupper (bryst, nakke, arme) (minimum 3 gange pr. uge). 

Opvarmning foretages inden alle kampe og træninger med en varighed på 20 minutter. 

Is træning; (3-4+ gange pr. uge). Fortsat fokus på de individuelle ishockeyspecifikke færdigheder; skøjte- og 
puckbehandling, skudteknik, pasninger, individuelt forsvars – og angrebsspil, individuel rolle på banen 
(f.eks. i 1-1, 2-1 osv.) 

Dybdegående og hyppig træning i de grundlæggende roller på banen som hold spiller, grundig indførelse i 
og forståelse for betydningen af spilsystemer, videreførelse af offensivt og defensivt orienteret spil og læ-
ring i ansvar for betydningen af løbebaner/roller og taktiske momenter under kamp. 

Spillerne rustes i udtagelse til landsholdsishockey som er første egentlige landshold (U 16-landshold). 

Kampe 
I U17-årgangen indføres færdigheder fra seniorishockey ift. fysiske krav (off-ice fokus), spilforståelse, takti-
ske dispositioner samt den eliteprægede adfærd i forbindelse med satsningen og prioriteringen af den en-
keltes tid ift. ishockeysporten. 

Spillerne skal for årgangen delagtiggøres i egen og holdets målsætning, både resultatmæssigt og udviklings-
mæssigt. Fokus er som hovedmål, at udvikle potentielle elitespillere, men i høj grad også en prioritering af, 
at spille for at vinde ishockeykampe. 
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1. holdet deltager i DIU’s turnering, hvor der som udgangspunkt spilles med minimum 3 kæder. Værdien af 
en kamp måles direkte i forhold til resultatet men også efter spillernes og holdets indsats jf. DIU’s regelsæt 
for årgangen. 

Det præciseres, at der er U17-trænerens opgave, på bedst mulige måde, at kombinere fortsat udvikling af 
den enkelte spiller, men samtidigt have fokus på at den enkelte kamp skal måles ift. resultatet. Yderligere, 
at i den enkelte kamp skal det løbende overvejes om resultatet er af betydning for eventuel kvalificering til 
f.eks. et JM- eller DM slutspil, eller om der konkret kan prioriteres ift. den enkelte spiller. Det er således 
muligt at fravige udgangspunktet om spil med tre kæder såfremt det vurderes at kunne bidrage til et reali-
stisk ønskeligt sportsligt resultat, både på kort og på lang sigt. 

I U17.2 turneringen spilles som hovedregel og så vidt muligt med 3 kæder i hele kampen. 

Værdien af en kamp skal ikke måles i forhold til resultatet men med fokus på breddedeltagelse. Dog skal 
den enkelte spiller udvise den rette “spirit” (holdånd) som kendetegner ishockeysporten, for at kunne på-
regne spilletid. U17.2 bruges til at sikre retmæssig kamptid til alle spillere i den pågældende årgang. Holdet 
kan suppleres med U15 og motionsspillere. 

Oprykning af spillere til det overliggende årgangshold 
En U17 spiller, som har et ekstra udviklingspotentiale, fysik og spilforståelse mv., kan mere eller mindre 
permanent og sideløbende rykkes op på f.eks. U20, for at give spilleren en mere matchende udvikling af 
hans potentiale. Der er dog den grundregel, at en U17- spiller har sin primære tilknytning til egen årgang, 
og skal som hovedregel primært spille turneringskampe dér med mindre, at spilleren udtages til kamp på et 
overliggende hold, hvor kampen er af afgørende betydning, og at spilleren samtidigt ved udtagelse vurde-
res at kunne tilføre afgørende betydning for resultatet. 

Det kræver imidlertid mest af alt også, at årgangsspilleren udviser ydmyghed overfor, at spilleren primært 
tilhører årgangsholdet. 

Dvs. at spilleren skal kende til det privilegie det er, at være med på det ældre hold, og samtidigt være ind-
forstået med at man primært tilhører årgangsholdet. Man skal være et godt eksempel for sine holdkamme-
rater på årgangsholdet, yde den rette indsats, være seriøs omkring årgangsholdet, både på og uden for 
isen. Herunder, passe sin træning på årgangsholdet, være en god kammerat osv. Der stilles naturligvis ikke 
krav om, at man på årgangsholdet skal spille over evne, skal score mange mål, ikke må træde ved siden af 
osv. Men at, årgangsspilleren forstår at det er et ekstra gode, som mange af årgangskammeraterne misun-
der og derfor skal man gå forrest på sit eget hold. 

Trænerne taler løbende sammen om hvorvidt årgangsspilleren passer ind begge steder. 

Er det sådan, at det ikke går som aftalt jf. ovennævnte kriterier, skal det vurderes, om årgangsspilleren i en 
periode skal koncentrere sig om kun at spille på årgangen. Ikke som straf, men som konsekvens af, at der 
måske har været et forkert fokus. Det kan også være i forbindelse med at en spiller ”kører træt” (fysisk 
og/eller mentalt), og så holdes spilleren tilbage på egen årgang i en periode, da det naturligt er på årgan-
gen, at kræfterne primært skal bruges. Sportschefen skal til en hver tid rådføres ved disse beslutninger. 

Cheftræner 
Er ansvarlig leder for spillere, holdleder samt hjælpetrænere. 

Udarbejder sæsonplanlægning for holdet. 

Ansvarlig for planlægning af træninger og spillerudvikling. 
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Gennemfører vejledning samt korrekt udførelse af øvelser / teknik. 

Gennemfører udviklingssamtaler med spillerne, hvor et spillerevalueringsskema udfyldes på hver spiller. 

Skemaet skal laves minimum 2 gange i løbet af en sæson.  

Gennemfører spiller coaching. 

Er til stede ved alle kampe og udtager spillere til holdopstilling. 

Støtter spillerne ved problemer uden for banen i relation til ishockeyen. 

Koordinering af spillernes uddannelses- og træningsplan. 

Planlægning af special træninger. 

Talentspejder inden for egne spillere. 

Planlægning samt gennemførelse af fysisk træning og sommertræningen i samarbejde klubbens fysisk træ-
nere og eventuelt TCH fysisktræner. 

Mental støtte til spillerne. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Hjælpetræner  
Gennemfører træningerne efter anvisning fra ansvarlig holdtræner. 

Vejleder spillerne i korrekt udførelse af øvelser. 

Deltager i kampe som assisterende træner efter anvisning fra hovedtræneren. 

Overtager træning samt kampe ved ansvarlig træners fravær. 

Skal have påbegyndt eller gennemført de påkrævede trænerkurser fra DIU. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U17, side 187-198). 
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Udviklings & Talentafdelingen U20 og 1. division 
U20 - For spillere op til og med 19 år. (+ x-antal spillere jf. DIU’s regelsæt for årgangen) 

1. division - For seniorspillere  
U20 niveau og 1. divisionsishockey i VIK er samlet at betragte som seniorishockey og den elitære filosofi og 
tilgang vil være den fremherskende faktor for begge hold. 

Specielt for U20 
Det primære formål med U20 ishockey er, at give potentielle kommende SønderjyskE, metalliga spillere så 
gode sportslige betingelser som muligt i bestræbelserne på, at så mange i årgangen som muligt får mulig-
hed for at blive egentlige SønderjyskE spillere. 

Sekundære mål er, at fostre landsholdsspillere for årgangen, spille sig til danmarksmesterskaber samt lære 
spillerne vindermentalitet, holdånd og indførelse i den (semi)professionelle ishockeyverden. Et andet mål 
er, at der indenfor U20- holdet sættes et så højt og realistisk mål som muligt, så potentialet på holdet ud-
nyttes mest optimalt, også resultatmæssigt. 

Specielt for 1. division 
Det primære formål med 1. divisionsishockey er at videreføre ambitionen om seniorishockey på højt niveau 
med samme primære- og sekundære mål som ved U20. 

Herunder er det tillige målet, at spillere som endnu ikke er modne til eliteishockey fortsat kan udvikle og 
vedligeholde sin status i seniorishockey. 

1. divisionsholdet har tillige til formål at differentiere sig aldersmæssigt spillerne imellem, så de yngre spil-
lere lærer at tilpasse sig hierarkisk og erfaringsmæssigt til de ældre spillere, i lighed med sammensætningen 
på eliteholdet. 

Træning 
Træningsmængden er på fuld højde med seniorishockey på eliteniveau. Spillernes belastes på eliteniveau i 
fysisk træning i ishockeyspecifik konditions- og styrketræning. 

Spillernes indføres og trænes i alle former for ishockeytaktiske situationer og forventes at kunne udføre 
disse i praksis, på stort set lige fod med elitespillere. 

Træningen inddeles i sommer- og vinterperiode: 

Sommerperiode: 

Intervalopbyggende konditionstræning (2 gange pr. uge) 

Muskelopbyggende styrketræning; primært benmuskler, ryg og mave (Core), sekundært “alle” øvrige mu-
skelgrupper (bryst, nakke, arme) (3-4 gange pr. uge). 

Øvrige boldspil som led i den ishockeyspecifikke træning til styrkelse af ”boldøje”, koordination (1-2 gange 
pr. uge). 

Vinter/is-periode: 

Off-ice: Muskelopbyggende styrketræning; primært benmuskler, ryg og mave (core), sekundært “alle” øv-
rige muskelgrupper (bryst, nakke, arme) (2-3 gange pr. uge). 

Opvarmning skal forekomme inden hver træning og kamp.  
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Is træning; (3-4 gange pr. uge). Fortsat fokus på de individuelle ishockeyspecifikke færdigheder; skøjte- og 
puckbehandling, skudteknik, pasninger, individuelt forsvars – og angrebsspil, individuel rolle på banen 
(f.eks. i 1-1, 2-1 osv.) 

Dybdegående og hyppig træning i de grundlæggende roller på banen som holdspiller, grundig indførelse i 
og forståelse for betydningen af spilsystemer, videreførelse af offensivt og defensivt orienteret spil og læ-
ring i ansvar for betydningen af løbebaner/roller og taktiske momenter under kamp. 

Spillerne rustes i udtagelse til landsholdsishockey som er første egentlige landshold (U 16-landshold). 

Kampe 
Ved U20 niveau og 1. divisionsishockey indføres færdigheder fra seniorishockey ift. fysiske krav (off-icefo-
kus), spilforståelse, taktiske dispositioner samt den eliteprægede adfærd i forbindelse med satsningen og 
prioriteringen af den enkeltes tid ift. ishockeysporten. 

Spillerne skal for årgangen delagtiggøres i egen og holdets målsætning, både resultatmæssigt og udviklings-
mæssigt. Fokus er som hovedmål, at udvikle potentielle elitespillere, men i høj grad også en prioritering af, 
at spille for at vinde ishockeykampe. 

For både U20 og 1. division deltages der i DIU’s turnering, hvor udgangspunkter er at der spilles med min. 3 
kæder. Værdien af en kamp måles i forhold til resultatet, men også efter spillernes og holdets indsats. 

Specielt for U20 er der fokus på at sikre potentielle kommende elitespillere udviklings og stimuleringsmulig-
heder på højeste niveau med in mente, at træneren kan disponere frit i over- og undertalssituationer, samt 
i alle øvrige tidspunkter af en kamp, hvor træneren finder det hensigtsmæssigt for at opnå et ønsket resul-
tat. Træneren har som kriterie at sikre en kombination af det resultatmæssigt bedst mulige opnåelige og 
samtidigt sikre, at den enkelte spillers potentiale udnyttes fuldt ud. 

Dette afsnit er skrevet i samhold med DIU’s nye ATK 2.0 mappe.  

(U20-1.div, side 199-209). 
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Motionsishockey 
VIK tilbyder motionsishockey, og har op til 3 og gerne 4 motionshold. Fælles for dem alle er, at de træner 
på ugentlige tidspunkter, hvor yngre spillere ikke har mulighed for at spille og træne. Der er ikke noget bun-
det kriterie for det enkelte motionshold, men er tilpasset efter niveau, faste træningsdage og for nogle, ef-
ter relationer. Som en del af motionsishockeyen tilbydes også et ishockeytilbud henvendt til veteraner. 

Oldtimers 
Formål 
Formålet er social hygge og dyrke den fælles interesse for ishockeysporten, SønderjyskE og Vojens Ishockey 
Klub. 

Målgruppe 
Lukket hold med en minimums alder på 40 år. Tidligere elitespillere kan på dispensation optages efter 
det fyldte 36 år. Holdet er kun for inviterede spillere, og der inviteres til prøvetræning ifm. optagelse 
på holdet. Oldtimers er en sund blanding af tidligere elitespillere og almindelige motionister med et 
højt ishockeyniveau. 
 
Kampe 
Der er som udgangspunkt IKKE fastlagte kampaktivitet for denne gruppe spillere. Dog er det op til cheftræ-
neren, at arrangere evt. kampe med andre hold på samme niveau. 

Træning 
Træningen varetages primært af træner(e), med hockey erfaring. 
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VIK Lions 
Formål 
Holdet er for personer, som ønsker motion på en sjov og spændende måde. 
Største delen er personer, som kun har spillet ishockey i få år eller er nybegyndere. 
Målgruppe 
Spillerne på holdet er normalt 18+ år. 

Kampe 
Der er som udgangspunkt IKKE fastlagte kampaktivitet for denne gruppe spillere. Dog er det op til cheftræ-
neren, at arrangere evt. kampe med andre hold på samme niveau. 

Træning 
Træningen varetages primært af træner(e), med en hvis hockey erfaring. 
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Patriots (Ishockeytilbud henvendt til veteraner) 
Formål 
Sociale 

Det er målet at fastholde eller øge antallet af motion ishockeyspiller i lokalområdet.  

Al aktivitet foregår med fokus på socialadfærd. Målsætningen sikres gennem fokus på at: 
v medlemmerne omgår og behandler hinanden med respekt.  
v medlemmerne omgår modstandere med respekt og i en sportslig ånd.  
v der er plads til alle uagtet deres sportslige niveau.  
v skabe fokus på positive forhold frem for negative. 

 
Sportslige 

Der skal være mulighed for at det enkelte medlem kan udvikle sig som ishockeyspiller. 
De sportslige målsætninger må ikke få negativ indflydelse på de sociale målsætninger.  
 
DIF soldaterprojekt 
Holdet er en del af DIF soldaterprojekt, DIF Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bi-
drage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og 
meningsfyldt liv. 
  
Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration med fokus på at 
skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran. 
  
Projektet skal også skabe forudsætningerne for, at veteranerne over tid kan indgå i den almindelige for-
eningsidræt i veteranens nærområde. Dette sker ved først at etablere platforme, hvor veteraner i mindre 
og trygge rammer kan motiveres til at komme i gang med idræt (Safe Zones). Derfra skal der etableres en 
naturlig overgang til, at idrætsaktiviteten for veteranerne kan fortsætte i den lokale idrætsstruktur. 
Holdet fungerer som Safe Zone, hvor der er nogle særlige vilkår/krav der skal arbejdes efter. 
 
Målgruppe 
Veteraner, samt pårørende (Ægtefælle, samlever og børn) til veteraner, som ønsker at støtte holdet 

Hvad er en veteran? 

En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, Regeringen eller en minister har væ-
ret udsendt i mindst én international mission. 

Kampe 
Der er som udgangspunkt IKKE kampaktivitet for denne gruppe spillere! 

Dog arbejdes der på sigt på, at der arranger venskabskampe med andre veteran hold både fra Danmark og 
fra udlandet, og gerne en turnering for veteraner. 

Alternativt kan der evt. aftales venskabskampe, hvis andre klubber har lignende hold. 

Træning 
Træningen varetages primært af træner(e), med en hvis hockey erfaring og der har indsigt i de særlig udfor-
dringer som en veteran kan have i forbindelse med træningen. 
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Newbie & 4FUN 
Formål 
Dette er klubbens udviklingshold for nye ishockeyspillere, og/eller spillere der ikke har det rette skøjte- og 
teknikmæssige niveau til fuldt ud at deltage i en ”normal VIK klubtræning”. 

Det er målsætningen, at holdene kun er en midlertidig udviklingsstation for spillerne, inden de har opnået 
de tilstrækkelige færdigheder/evner til at begå sig på deres respektive årgange.  

Målgruppe 
Nye ishockeyspillere, samt spillere der ikke har skøjtemæssigt, og/eller teknikmæssigt niveau til at deltage i 
en almindelig VIK klubtræning på U13 og U15. 

Niveauet afgøres af cheftræneren på det pågældende hold. Altså der hvor man årgangsmæssigt tilhører. 

Kampe 
Der er som udgangspunkt IKKE kampaktivitet for denne gruppe spillere! 

Dog kan enkelte spillere måske i løbet af sæsonen blive inviteret med til 2´er kampe/stævner, hvis dette er 
forsvarligt, niveauet er til stede og der er plads på holdet. Dette afgøres af cheftræneren på det pågæl-
dende hold.  

Alternativt kan der evt. aftales venskabskampe, hvis andre klubber har lignende hold. 

Træning 
Træningen varetages primært af træner(e), med DIU træneruddannelse, og består af simple ishockey øvel-
ser, med det formål at dygtiggøre spillernes egenskaber, så de hurtigst muligt kan sluses ud på deres re-
spektive årgange. 

Der arbejdes bl.a. med disse basale færdigheder, som er påkrævet for at kunne spille ishockey: 

Skøjteløb. 

Stokteknik. 

Balance og motoriske færdigheder. 

Simpel spilforståelse. 

Desuden anbefaler VIK, at spillerne går til friskøjtning for at hurtigst muligt kunne opnå en tilfredsstillende 
fremgang. 

Klubbens trænere på U13 og U15 følger spillernes udvikling, og evaluerer løbende med holdets træne-
ren/trænerne. 
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U25 
Formål 
Spillere som ikke har tilstrækkelige ishockeymæssige færdigheder eller interesse til at kunne begå sig i den 
elitære tilgang.  

Målgruppe 
Spillere som ikke har niveau til U20- eller 1. divisionsishockey. 

Det gælder også spillere, som ikke i tilstrækkelig grad, og efter trænerens vurdering, har den rette elitære 
tilgang og fokus.  

Kampe 
Der er som udgangspunkt IKKE kampaktivitet for denne gruppe spillere! 

Dog kan enkelte spillere måske i løbet af sæsonen blive inviteret med til 2´er kampe/stævner, hvis dette er 
forsvarligt, niveauet er til stede og der er plads på holdet. Dette afgøres af cheftræneren på det pågæl-
dende hold.  

Alternativt kan der evt. aftales venskabskampe, hvis andre klubber har lignende hold. 

Træning 
Træningen varetages primært af træner(e), med DIU træneruddannelse. 

Basic for trænere og holdledere 
Være gode sportslige ambassadører for ishockeyen i VIK, gældende for alle aktiviteter i VIK regi, dermed 
også på udebane. 

Udfordre både svagere spillere og talenter. 

Gennemfører langtidsplanlægning og kontinuitet. 

Alle spillere behandles som ligeværdige og værdsættes som selvstændige individer. 

Medvirker til helhedsløsninger i fællesskab.  

Altid være åben omkring samarbejde. 

Kritisere aldrig en spiller, træner eller holdleder offentligt. 

Skab respekt for dit og klubbens arbejde på en positiv adfærd. 

Søg aldrig efter undskyldninger når et hold taber en kamp. 

Træf altid objektive beslutninger om, hvordan du kan forbedre dig selv og holdet. 

Udvis loyalitet i klubarbejdet på eget arbejdsområde som i helheden for klubbens mange frivillige lederes 
arbejde og klubbens visioner som helhed. 

Hjælpetræner og holdleder taler aldrig med spillere eller forældre om en spillers formåen eller indsats, 
dette varetages udelukkende af hvert holds ansvarlige hovedtrænere. 

Vær altid åbne og ærlige over for hinanden. 

Fælles mål er samarbejde og tillid. 
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VIK Trænerens 10 værdier 
1)     Engagement 

VIK trænerne ser hver en spiller på holdet og giver sig tid til at arbejde med individet. VIK 
træneren skal altid have en god gejst til træningerne, hvor trænerne er engageret i at give 
spillerne feedback. Undgå at stå langs bander og snakke med andre trænere og holdledere. 

2)     Sjov og relevant træning 
VIK trænerne er ansvarlige for at skabe en sjovt og relevant træning. Det er trænerens op-
gave at skabe et relevant miljø for spillerne, hvilket vil sige at trænere skaber øvelser som 
passer til det pågældende niveau. 

3)     Positiv kommunikation 
VIK trænerne forventes at kommunikerer til spillerne i en ordentlig og positiv tone. Instruk-
tionen skal foregå positivt – fortæl spillerne hvad man forventer af dem, fremfor at frem-
hæve deres fejl. 

4)     Trænerens indtryk 
Det er vigtigt at spillerne får det rette indtryk af træneren. Dette vil sige at spilleren hurtigt 
beslutter om de kan lide træneren og om de køber ind på trænerens måde at gøre tingene 
på. VIK trænerne forstår at de er rollemodeller for spillerne og bestræber sig efter pas-
sende opførsel og adfærd overfor spillerne. 

5)     Specialisering 
Fra 14 år og ned efter skal spillerne have plads til at deltage i flere sportsgrene end kun is-
hockey. Fra U15 og opefter forventer vi en specialisering fra spillerne, da de fra denne år-
gang kan gøre sig gældende på unionshold og ligeledes talentklasserne. 

6)     Forældre relation 
VIK træneren skal bestræbe sig i at opbygge et godt forhold til forældregruppen. Kommuni-
kation og ærlighed er nøglen til dette. 

7)     Træn gode vaner 
Træn spilleren i de gode vaner for den aldersbestemte gruppe. Vi fokuserer på udviklingen 
fremfor resultaterne på kampene. 

8)     Målsætning 
VIK træneren skal have en målsætning om at spilleren skal udvikle sig på de pågældende 
punkter for hver årgang (se tidligere beskrevet aldersrelateret træning). 

9)     Forberedelse 
VIK træneren møder altid op til hver træning og kamp forberedt. Dette vil sige at når træ-
ningen starter, så har man en plan for hvad der skal trænes på den pågældende dag. Træ-
neren skal være omstillingsparate for at matche hver spillers niveau. 

10)  Indlæring & Udvikling 
Det forventes at VIK træneren har det nødvendige træningsniveau til deres årgang og vi 
opfordrer til at den enkelte træner har en nysgerrighed for ny indlæring og inspiration. 
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Chefholdleder og holdledere ansvar- og arbejdsopgaver  
fra U5/7 – U20/1 division 
Chefholdleder 
For årgangsspecifikke opgaver, se mere under årgangen. 

Administrerer holdlister og tildelt hold økonomi. 

Deltager ved træninger samt kampe i samarbejde med øvrige holdledere.  

Organiserer holdets rejser og stævner i samarbejde med hovedtræneren. 

Informationskoordinator til rejser og stævner i samarbejde med hovedtræneren. 

Sørger for forplejning under kampe lærer spillerne fornuftig indstilling til og ansvar overfor udstyr og hygi-
ejne  

Min. 1 holdleder skal være til stede til kampe / stævner og er ansvarlig for drikkevarer og førstehjælp  

Behandling af mindre skader 

Holdleder 
For årgangsspecifikke opgaver, se mere under årgangen. 

Deltager ved træninger samt kampe i samarbejde med øvrige holdledere. 

Sørger for holdet materiel til træninger samt kampe 

Vasker træningstrøjer samt kamptrøjer. 

Sørger for forplejning under kampe 

Lærer spillerne fornuftig indstilling til og ansvar overfor udstyr og hygiejne 

Min. 1 holdleder skal være til stede til kampe / stævner og er ansvarlig for drikkevarer og førstehjælp 

Behandling af mindre skader 

Skal have gennemgået førstehjælpskursus  

 

Trænings inspiration og retningslinjer 
Se DIU ATK 2.0 QR-scan. 


