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SDF-SM
Nyanställd
Utbildningar

HEJ.
Ni läser just nu det första numret av vårat nyhetsbrev som är tänkt att
komma ut ungefär varannan månad. Förbundet anser att
kommunikation är nåt vi ska satsa mycket på de närmaste åren och
detta är ett sätt att försöka nå fler av er.

SM i Umeå för distriktslag avslutades för en månad sen.Vi är såklart
mycket stolta över den prestation som killarna gjorde med ett silver.
Men även tjejerna ska ha en eloge för sitt SM där man föll precis i sin
Enkät
jämna grupp. Tack till alla som bidragit till årets framgångar. Både de
ledare som lett laget inklusive vår förbundskapten, men även alla
ledare i föreningarna, alla spelare som deltagit på uttagningarna och
såklart alla föräldrar som hjälper till med skjuts och annat. Killarna och dess ledare kommer att
uppmärksammas lite längre fram efter säsong då vi kan samla så många som möjligt. Arbetet med nästa års
SM har påbörjats och mer info kommer i nästa brev.
Domare

5/12 påbörjade Jan Berg sin anställning som kanslichef. Förutom det övergripande ansvaret så kommer han att
ha utbildning/utveckling som sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Simon Parkman jobbar inte längre här. Han
påbörjade en anställning hos Stockholms ishockeyförbund i augusti.
Det har varit lite dåligt med utbildningar sen Simon slutade. Men nu börjar det finnas lite grundutbildningar
att anmäla sig till. Kolla under utbildningar på hemsidan. Vi hoppas kunna erbjuda många fler under
senvåren/hösten där människan är den utbildning vi fokuserar mest på.
Vi har haft svårt med att nyrekrytera domare och att få behålla dom. Speciellt tufft har det varit att få dom att
gå från föreningsdomare till distriktsdomare. Här måste vi alla gemensamt börja tänka till både vad gäller
rekrytering men även hur vi behandlar dom vi har. Vi har ställt in 2 matcher hittills under denna säsong och
risken är överhängande att det kommer att ske fler ggr.
Kansliet kommer inom kort att skicka ut en enkät till föreningarna. Det kommer att vara frågor kring flera
områden i vår verksamhet och ska ligga till grund för diskussioner på ordförandekonferensen som kommer att
vara den 8/4.
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Telefontider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-15.00
09.00-15.00
Stängt
09.00-15.00
09.00-15.00

Besökstider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-16.00
10.00-16.00
Stängt
10.00-16.00
10.00-12.00

Lunchstängt 12.00-13.00

