
Hockeyträffen  12-13 11  2011 på hotell Simonkenttä

Peter Ahlstedt öppnade mötet  kl. 10.oo och hälsade alla deltagare välkomna.

Till ordförande för mötet valdes Peter Ahlstedt och till sekreterare valdes  Mikael 
Kjellman.

Deltagare i årets träff är som följer.

Henry Stråka MUIK –Hockey Roger  Nyqvist  MUIK - Hockey Olav Brännbacka IF 
Pucken Tom Stenman IFK Mariehamn Johan Björnvik IFK Lepplax Steve Ekström 
IFK Lepplax Mikael  Portin  IFK Lepplax Mats Grannabba TUS  Peter Helenius 
Hunters Petri Kannisto Par Sport Anders Wikman KRAFT  Hockey Monica Kerwien 
IFK Mariehamn Robert Salo Sport Kaj- Ove Ahlmark Sport  Peter Ahlstedt SJL/FIF 
Mikael Kjellman Hockeykarnevalen

-Respektive  föreningsledare presenterade egna föreningen och den aktuella 
åldersguppen som kommer att ev. delta i Hockeykarnevalen våren 2012 i AW 
Arenan i Pedersöre enligt följande:

Hunters ca 35, IFK Lepplax ca 20, Par Sport ca 20, Kraft Hockey ca 10-15 TUS ca 
15, MUIK-Hockey ca 15 Pucken ca 5, IFK Mariehamn ca 20 Sport ca 15-20. Från 
föreningar som ej var representerade tillkommer då idag oklart antal deltagare, 
det torde klarna under vintern, våren.

-  Peter Ahlstedt redogjorde kort om karnevalen i  Jakobstad 2009.

-Tom Stenman hade en tillbakablick och information från  karnevalen i 
Mariehamn våren 2011. 

Kostnader: 135 euro exkl.logi, logi fr.35e(skola).-96e(hotel) Bra ansågs vara : 
Smidig anmälning och lagindelning, fina  omkl.rum och ishall samt bra mat. 
Mindre bra ansågs resultatsrapportering och för små resultattavlor.

-diskussion om vad som var bra gick ibland ”het” bland deltagarna bla. angående 
målvakternas byten mellan lagen, då det inte räckte till två mv.  I varje lag. I 
dagsläget ser det bättre ut inför 2012 års karneval. Också karneval deltagare, 
ledare och arrangörsansvarigas åtagande  under resor och turneringar 
diskuterades. Såklart förväntas ett gott ledar föredömme.

- Mikael Portin, IFK Lepplax presenterade ett välkomponerat  färdigt program 
inför karnevalen i AW Arenan våren 2012. Utgående från vad deltagarna ansåg så 
kan vi se fram mot en bra genomförd karneval i Bennäs. Istimmarna  ansågs dock 
vara aningen dyra. Arrangörerna försöker ännu förhandla om de kostnaderna. Se 
bilaga över presentation här nere. Diskussion pågick om vilket datum som ska 
gälla våren 2012. Beslöts att karnevalen spelas 13-15.4 2012, efter  omröstning.

-Planeringen inför karnevalerna 2014-2015 fortgår. 2013 års Karneval  ansöker 
både Hunters och Par Sport om att få ordna. Efter diskussion beslöts att Hunters i 
Borgå arrangerar karnevalen 2013, och som det ser ut nu så arrangerar Par Sport 
karnevalen 2014.Datum för karnevalen 2013 kunde  vara  12-14.4.



-Spelskjortorna är ju i dagsläget  7 omgångar, vi borde småningom komma till 12 
omg. Enligt P Ahlstedt kommer vi att få två omg. av förbundet. Då har vi 9 omg. 3 
omg. borde då ännu införskaffas, men det går ifall arrangerande förening lånar ut 
spelskjortor som fattas.

-Allstars laget som sådant diskuterades , speciellt namnet som i dagsläget går 
under namnet FS Allstar. Som namnet är i nuläget FS ,vet ingen vad det står för. 
Beslöts att testa från . nästa vår Finnish Coast Allstars.

-En flickkarneval som diskuterats nu en tid i detta forum ser inte ut att ha 
avancerat. Någon borde dock föra denna fråga framåt, men i detta möte fanns 
ingen villig att direkt ta ansvar. Flickor är som förr välkomna med i den vanliga 
karnevalen. Frågan tas till behandling nästa år igen. Under kvällen diskuterades 
att Peter kunde kartlägga antalet flickor i föreningarna, samt intresset kring en 
egen karneval.

-Mötet avslutades kl. 14.35.

Mikael Kjellman , sekreterare


