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Verdier:
Narvik Ishockeyklubb skal være en ledende klubb for utvikling av barne- og ungdomshockey i Nord Norge.
Ishockey skal være et naturlig valg av idrett for barn og ungdom i Narvikregionen.
Klubben skal være en arena for utvikling av gode holdninger, fair play hvor barn og unge får mulighet til å
utvikle seg optimalt utfra egne forutsetninger. På denne måten ønsker Narvik Ishockeyklubb å fremstå som
en positiv arena for utvikling av barn og ungdom som mennesker og som ishockeyspillere.
Bredde og rekruttering skal først og fremst oppstå gjennom et godt planmessig arbeid knyttet til klubbens
egen Hockeyskole.
Narvik Ishockeyklubb er tuftet på frivillighet og sterk dugnadsånd. Det legges utrolig mange timer ned i
ishallen både av trenere, spillere og foreldre.
Mange frivillige engasjerer seg i driften og ledelse av klubben, både med tanke på sportslig utvikling og ulike
arrangementer.
Narvik Ishockeyklubb arbeider for at hockey skal være en attraktiv idrett å drive med for utøvere i alle aldre
og nivå.
Derfor sier vi at:
 Behandle dine omgivelser som du selv vil bli behandlet.
 Vi prater med hverandre og ikke om hverandre.
 Vi er ikke misunnelige på andres fremgang, men berømmer hverandre.
 Vi hjelper hverandre i motgang.
 Positiv innstilling blir alltid til positivt resultat.
 Gjennom å etterleve våre verdier: utvikling, holdninger, fair play og idrettsglede.
 Disse verdier definerer mål og målsetninger innenfor ungdomsavdelingen.
 Planen skal sikre en helhetstenking i forhold til de overnevnte satsningsområdene og sikre kontinuitet
i måten sportslig breddeutvalg arbeider og forvalter sitt mandat på.
Mål:
 Narvik Ishockeyklubb skal drive med ishockey for barn og ungdom på alle nivåer.
 Treningens innhold skal være tilpasset spillerens alder og utviklingsnivå.
 Vi er gode ambassadører for Narvik Ishockeyklubb og Narvik by.
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 Lysten til å vinne er ikke på langt nær så viktig som lysten til å gjøre det som kreves for å vinne.
 Opptre som et lag, du er med på laget hvis du er med på å gjøre de andre bedre, det holder ikke å
være god selv, gjør du 25 andre litt bedre gjør 25 andre i sum deg mye bedre, isolasjon er stagnasjon.
 Vinn på visjon / etikk og moral.
 Positiv innstilling blir alltid til positivt resultat.
 Det skal være artig og kunnskapsrikt å være trener, spiller og ledere i Narvik Ishockeyklubb.
 Vi skal gjennom kunnskap, hardt arbeid, gode vaner og utvikling tenke langsiktighet.
 Langsiktighet skal gi mange glade, gode og motiverte hockeyspillere.
 Langsiktighet skal skape en robust plattform for aktivitet i Narvik Ishockeyklubb.
 Vi skal bli gode sammen gjennom et strukturert og langsiktig arbeid
(ha en rød tråd i treningen fra Hockeyskole og opp til U18-20 )
 Alle som vil spille hockey skal få tilbud om det.
 Sørge for at vi har ca 25 spillere på hvert årstrinn.
 Fra 1 klassen skal barna begynne å føle lagtilhørighet.
 Klubben skal utdanne trenere, trener1 og introkurs, annenhvert år.
 Lagene skal ha 1 hovedtrener, 2 hjelpetrenere, 2 lagledere og 2 materialforvaltere
 Kvaliteten på treningene må være så god at vi utnytter den istiden vi har optimalt i forhold til å skape
grunnlag for fremgang, læring og motivasjon.
 Jentene bør fortrinnsvis trene med guttene til dem er ca 14 år, men det skal jobbes for egne lag om
det er grunnlag for det.
 Alle treningene i Narvik Hockey skal være alderstilpasset.
 Narvik hockey skal ivareta barnas behov for trygghet og lek som grunnlag for allsidig utvikling.
Spillertilhørighet og hospitering i Narvik Ishockeyklubb:
 Hensikten med å innføre klare regler for spillertilhørighet er at klubben skal ha kontroll med hvem
som spiller hvor og at vi har fokus på å bygge lag for fremtiden.
 Vi vil at flest mulig trener mest mulig og får utfordringer på eget nivå for å optimalisere
utviklingsmulighetene.
 Dette skal imidlertid skje som et tillegg til trening med eget lag og være et gode som er fordelt ut til
spillerne fra klubbens trenere og sportslig utvalg.
 Vi vil nå innføre kjøreregler for hvem som skal spille med hvilket årstrinn. Disse reglene gjelder fra
inneværende sesong og skal bidra til at vi unngår utfordringer senere.
Hovedregel:
 Spillere skal trene og spille med den årsklassen hvor de hører hjemme i forhold til alder.
 Spillere som av åpenbare årsaker bør spille på andre lag for å mestre spillet og ivareta egen utvikling
kan flyttes opp og ned til andre årsklasser. Denne avgjørelser tas av trenerne i dialog med spiller og
foreldre/foresatte.
 Dersom det finnes argumenter for å avvike fra hovedregelen skal det tas av sportslig bredde utvalg og
eller av sportslig leder. Det kan være spillere som ikke har lag i sin årsklasse eller at de åpenbart vil bli
satt tilbake i utviklingen dersom de skulle flyttes inn i sin egentlige årsklasse.
 De som bare har vært med et annet lag en alder eller kjønn tilsier fra starten bør få fortsette med det
inntil det er naturlig å tilbakeføre til eget alderstrinn.
 Tilbakeføringen bør skje gradvis og i samråd med trenerne på begge lag og foreldre til spillerne.
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Hospitering i Narvik Ishockeyklubb:
 Hovedmålsettingen med hospitering er å utvikle spillere i positiv retning.
 For å utvikle spillere optimalt bør en gi mulighet for å trene og spille mest mulig.
 Dette gjelder spillere som trenger andre utfordringer enn det som er mulig å gi innenfor rammen av
eget lag og som har gjort seg fortjent til tilbudet (fortjent vil i dette tilfellet si å ha utvist god
oppførsel, fremmøte og innsats på eget lag )
 Hospitering foregår inntil videre med kontinuerlig evaluering.
 Det er en forutsetning at det er plass i det aktuelle laget til å ta imot ekstra spillere.
 Det kan hospiteres både opp og ned.
 Hospitering kan gjelde for trening og kamp. I forbindelse med kamp skal gjeldende bestemmelse for
spilletid følges (barneidrettsbestemmelse med konkretisering fra NIHF )
 Ved kollisjon i treningstider eller kamper skal opprinnelig lag prioriteres.
 Om en spiller skal flyttes opp til et høyere nivå, skal det gjøres for spillerens beste. Spilleren skal
bedømmes å ha betydelig større utviklingsmuligheter i det nye laget, passe inn sosialt samt at
helheten bedømmes som en positiv løsning for spilleren, laget og klubben.
 Denne bedømmingen skal gjøres av trenerne i respektive lag i samråd med klubben sitt breddeutvalg
og sportslig leder.

Med hockey hilsen
Sportslig barne- og ungdomsutvalg.
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