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              Protokoll Hockeyträffen 2010 

 
Närvarande:  

 Peter Ahlstedt FIF 

 Andres Snickars IF Kraft 

 Frej Öst IFK Lepplax 

 Johan Björnvik IFK Lepplax 

 Steve Ekström IFK Lepplax 

 Mikael Kjellman Hockeykarnevalen 

 Peter Helenius Hunters 

 Monica Kerwien IFK Mariehamn 

 Fred Lindberg IFK Mariehamn 

 Glen Söderström MuIK 

 Petri Kannisto ParSport 

 Tomas Buddas LJK 

  

1. Hockeyträffen öppnades av Peter Ahlstedt kl.10.06. Hälsade alla 

välkomna. Träffen har i år något kortare tidschema på grund av 

tidigare hockeymatch kl.16. Hockeykarnevalens hemsidan 

hockeykarnevalen.fi uppdateras kontinuerligt och alla föreningar 

borde sätta in länk från sina respektive hemsidor. 

 

2. Till mötesordf. valdes Peter Ahlstedt och sekreterare Frej Öst 

 

3. De närvarande presenterade sig o sina föreningar kort. 

Diskussion om varför det inte vill räcka till med juniorer i alla 

lag, konkurrans från andra sporter, kostnader, tidsbrist för 

föräldrarna. Uppskattat deltagarantal till Hockeykarnevalen 



2011, Kraft 16 tränare 2-3st. Hunters 20st tränare 2st. IFK 

Lepplax 17st tränare. IFK Mariehamn 18st finns säkert nya 

intresserade. MuIK 10st tränare kommer säkert. ParSport 16st 

tränare åtminstone 1. LJK 11 tränare 2. Sport ? Jeppis 27? IKK? 

TUS? GIFK? Hermes? Kan bli ca 150 deltagare vilket betyder 

att det blir 10 lag. 

 

4. Karnevalerna i Borgå o Jakobstad summerades o information om 

vilka saker som skall beaktas vid planeringen av framtida 

Karnevaler framlades av de tidigare arrangörerna, materialet 

bifogas protokollet. Infobrevet till deltagarna ansågs att skall 

bibehållas och om möjligt skickas före jul. Ekonomiska läget 

under kontroll.  Graderingen 5-1 av de anmälda görs av egna 

föreningens tränare i samband med anmälningen. Piké skjorta 

skall ges som minne till deltagarna, uppge storlek.  

Övrigt samarbete mellan de tvåspråkiga föreningarna önskades 

och olika förslag framfördes. 

 

5. Planeringen av Hockeykarnevalen på Åland 31.3-3.4 2011 

presenterades av Fred Lindberg. Det blir tätt tidschema men det 

skall gå, i övrigt verkade planeringen vara klar. Media 

övervakningen av Karnevalen måste effektiviseras också 

TV/radio med. Materialet bifogas protokollet. 

 

6. Mötet beslöt att Hockeykarnevalen 2012 arrangeras av IFK 

Lepplax i Pedersöre för -98 födda samt eventuellt alla -99 födda.    

MuIK Hockey och ParSport ansöker om att få arrangera 

karnevalen 2013. Borgå tänker sig 2014. 

 

7. Åtta omgångar nya spelskjortor införskaffades inför karnevalen 

2009, två till borde skaffas så finns det till 10 lag. Förfrågning 

om förbundet eller någon annan sponsor kan delta ekonomiskt i 

anskaffningen var på förslag, P.A. undersöker.  

 

8. Egen Flickkarneval diskuterades kort, inget beslut utan vi ser 

tiden an. 

 



9. Allstarlagets urvalskriterier diskuterades. Tränare till 

Allstarsturneringen föreslogs att de tränare som är villiga att 

medverka ges möjlighet till det, lottning om det finns många 

intresserade. 

 

10. Mötet avslutades kl.15.00 

 

11. Mötesdeltagarna avslutade dagen med Ishockeymatchen 

HIFK – HPK 

             

 

  

 

 

_____________________ 

 Frej Öst 


