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Kommunfullmäktige

Svar på motion om idrottsutbildning för flickor med inriktning hockey
Bakgrund
Under 2015 kontaktade företrädare för IF Troja Ljungby gymnasiechefen på
Sunnerbogymnasiet för att diskutera en ishockeyprofil för flickor. Sunnerbogymnasiet var
från start positiva till denna profil men påpekade att finansiering av lärare kunde vara ett
eventuellt problem då utrymme i befintlig budget inte fanns. Fram till maj 2017 har Troja
och Sunnerbogymnasiet vid flera tillfällen suttit ner för att diskutera profilen. Under läsåret
2016-2017 blev diskussionerna mer detaljerade och ett tänkt upplägg presenterades för
Troja.
I månadsskiftet april-maj 2017 beslutar IF Troja Ljungbys styrelse att Troja inte ska satsa på
någon ishockeyprofil för flickor. Ordföranden i Troja, Pehr Wass, berättar att skälet till
beslutet var att föreningen har ett för dåligt underlag på tjejsidan. För få tjejer spelar
ishockey i föreningen i dagsläget. Pehr berättar också att de fyra föreningarna som har NIU
för tjejer i Sverige har svårt att fylla sina platser.
I samtal med en av ”eldsjälarna” i Troja, Morgan Johansson, har det framkommit att han tror
att ishockey för flickor i Ljungby riskerar att försvinna helt nu när styrelsen beslutat att inte
satsa på flickorna.
Omvärld
I dagsläget finns elitishockeygymnasier för flickor på fyra orter i Sverige, Järved (Modo),
Leksand, Linköping och Solna. Lokal ishockeyprofiler finns bland annat i Västerås,
Jönköping, Karlskrona, Göteborg och Malmö.
I samtal med Kjell-Åke Gustavsson, ishockeygymnasieansvarig på Svenska
Ishockeyförbundet framkommer att förbundet inte vill/önskar att ungdomar ”flyttar runt” i
Sverige för att gå ishockeyprofiler. Det är fullt tillräckligt med flyttar redan inom ramen för
NIU menar Kjell-Åke.
Upplägg
Upplägget på de lokala ishockeyprofilerna liknar det tilltänkta upplägget vi arbetat fram på
Sunnerbogymnasiet. Tanken var att flickorna skulle välja ishockey inom ramen för det
individuella valet (200 poäng i åk. 2 och åk. 3). Dessutom skulle flickorna få 100 poäng
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redan i åk. 1 för att få möjlighet till träning på skoltid alla tre årskurserna. För att möjliggöra
eventuell samträning med killarna som går elithockeygymnasiet (NIU) var tanken att tjejerna
fick samma utbud av program att välja på som NIU-killarna har, dvs
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Handel- och
administrationsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.
För att skapa en kostnadseffekt utbildning/träning var tanken att tjejerna och killarna skulle
träna på samma tider. Tränarna skulle då kunna vara flexibla och ”gå mellan” de två
träningsgrupperna. Det skulle också vara möjligt att träna vissa moment tillsammans.
Nuläge i IF Troja Ljungby
För att skapa en långsiktigt hållbar ishockeyprofil för flickor behöver troligen stommen av
de tjejer som deltar komma från Ljungby. Detta ligger också i linje med Sunnerbogymnasiets
uppdrag som är att se till att erbjuda ett allsidigt utbud av utbildning för ungdomar i Ljungby
kommun.
I dagsläget har IF Troja Ljungby följande antal flickor i sin verksamhet:
Födda år
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Antal
2
2
3
0
4-5
4-5
5-6

Samverkan
Som framgår i inledningen av detta svar har samverkan med IF Troja Ljungby, i frågan om
ishockeyprofil för tjejer, pågått i cirka två år. Diskussionerna avslutades i slutet av
vårterminen 2017 i och med att IF Troja Ljungbys styrelse beslutade om att inte satsa på en
ishockeyprofil för tjejer.
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar gärna i
frågor som berör båda förvaltningarna. Gymnasiechefen har varit i kontakt med
förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera motionen. Då IF Troja
Ljungby beslutat att inte satsa på en ishockeyprofil för flickor finns tyvärr inget att samverka
om i denna fråga.
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