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”Hockey og godt miljø” er en del af i OIK


Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både
spillerne imellem, men i høj grad også i den kommunikation der er mellem spillere og
trænere samt holdledere.



OIK prioriterer resultater højt! Vi har mange talenter, og flere gode hold, dem skal vi
nå længere med end vi gør i dag! Og her viser alle undersøgelser at dette kun opnås
med en målrettet indsats, og en højere grad af disciplin! Vi skal ikke bruge tid på at
”opdrage”, det skal være sket hjemmefra!



Vi vil have at vores medlemmer opfører sig ordentligt, og respekterer at de er
repræsentanter for OIK, både når de er her i klubben, og når de er ude! Vi skal på alle
niveauer repræsentere ishockey og OIK på en værdig måde!



Vi ønsker en instans i OIK, der skal være ansvarlig for disciplinære straffe. Det er
vigtigt at vi løbende, i dialog med trænere og holdledere, ved hvad der rører sig på
holdene. Tildelte straffe skal registreres, og det skal sikres, at når der uddeles straffe,
så foregår det med en ”rød tråd”, og på en objektiv og retfærdig vis. Derfor er der
etableret et Disciplinærudvalg i OIK.



Kun ved en målrettet indsats fra Trænere, holdledere, forældre og spillere, kan vi
opnå, at de nye generationer af spillere i OIK, fra starten af, er 100 % klar over, hvad
der kræves på det personlige plan, hvis man vil være ishockeyspiller i OIK. Og det er
klart målet! Der er hold der skal lære det nu, og lægge ”dårlige vaner” af sig, men de
fremtidige medlemmer skal have den opdragelse og indlæring ind fra starten! Det vil
betyde at vi kan koncentrere os om det der er vigtigt, nemlig ishockey!



Der har været en klar tendens til, at de unge mennesker hellere vil snakke end at lytte
og lære! Det er fornuftigt med dialog, men de skal lære, at der er situationer hvor det
er en klar fordel, hvis de lytter og undlader at kommentere alt, eller for den sags skyld
have en mening om alt! Det duer ikke i ishockey!
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Historik og baggrund for ”Hockey og godt miljø” (2007)
OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark, hvad angår medlemsantal. Det
indebærer at vi er nødt til at sikre en styring af den udvikling der er i klubben, på alle plan, hvis vi
samtidig vil opnå resultater med de amatørhold vi har.
Og netop her vil de fleste der har deres daglige gang i klubben nok have en mening om, hvordan
situationen er i OIK. Men én ting er sikkert, vi har en opgave hvad angår sikring af et godt miljø i
klubben, således det fremadrettet vil være muligt at skabe optimale arbejdsforhold for de trænere og
holdledere der, for manges vedkommende, yder en frivillig indsats for OIK. Det er det der danner
hele grundlaget for, at vi har mulighed for at tilbyde unge mennesker en god fritidsbeskæftigelse i
OIK.
Altså en sikring af, at forholdene er i orden for de trænere og holdledere der skal bruge mange timer
af deres fritid i OIK, og samtidig en sikring af, at de pågældende trænere og holdledere har nogle
ens ”redskaber” til at styre dagligdagen med de unge medlemmer, når man ser på den pædagogiske
side af det arbejde der ligger i klubregi.
Der har desværre vist sig en uheldig udvikling og tendens gennem årene, hvad angår opførsel, sprog
med videre, hvilket har ført til et mindre godt miljø generelt. Og det skal der rettes op på NU!
Hvad der er årsagen kan altid diskuteres. Men når alt kommer til alt, så der det formentlig flere
faktorer der spiller ind:






Vi har i OIK ikke fokuseret nok på disciplinen omkring sporten, samt den generelle opførsel
i klubben.
Der vil altid være unge mennesker i så stor en amatørafdeling, der ikke har den helt rigtige
opdragelse med i bagagen.
Ishockey ER en hård sport, og som en kæmpe misforståelse, har mange omkring sporten
”legaliseret” at man så også kan være lidt rå og utilnærmelig når man dyrker den!
Vi har ikke haft direkte regler for hvad vi accepterer og ikke accepterer i OIK’s ungdom, og
derfor har vi samtidig også kun håndhævet almindelig ”ro og orden” sporadisk..
Vi har ikke tidligere haft én instans, der bevarer overblikket over uddelte straffe, og sikrer
en ensartet og objektiv behandling i de situationer hvor der har været brug for dette.

De ting skal vi have styr på nu i OIK!
NB! Det er her vigtigt at pointere, at vi kigger fremad nu, og arbejdet på det! Alle kan
fokusere på fortiden, og hvad der er sket der, men det fører ikke til noget!
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Handleplan (2007):
Det der blev ”sat i søen” i 2007 var for at få rettet op på disse ting, SAMTIDIG med at vi gerne skal
have, at alle vores nye medlemmer forstår og efterlever disse ting, er en bred vifte af tiltag:






Etablering af Disciplinærudvalg, og retningslinier for udvalgets arbejde.
o Disciplinærudvalget er den myndighed i OIK der har det overordnede ansvar for at
sikre en ensartet og objektiv behandling af disciplinærsager på amatørplan..
Udvalget skal samtidig være rådgivende i forhold til arbejdet på holdene, i forhold
til den indsats der skal ske overfor medlemmerne fra trænere og holdlederes side.
Det vil som udgangspunkt være træner/holdleder der skal håndtere sager på
holdene, med nogle foruddefinerede virkemidler. Først når disse ting er forsøgt uden
held, overgives sagen til Disciplinærudvalget. Sager hvor der er tale om
”observation”, registreres ligeledes i Disciplinærudvalg. Sammensætning af udvalg
og regler for behandling af sager i Disciplinærudvalget vil fremgå af materiale
omkring Amatørbestyrelsen, som bliver tilgængelig på OIK’s side.
.
Indsats i forhold til Trænere og holdledere.
o Der er udarbejdet et materiale til trænere og holdledere, hvor det fremgår HVAD
der skal reageres overfor, og med hvilke virkemidler. Samtidig vil materiale blive
gennemgået sammen med en repræsentant fra Disciplinærudvalget, således vi på
den måde sikrer at ALLE er klar over, hvor der skal sættes ind, og hvordan. De
virkemidler som der fremadrettet vil være for trænere og holdledere, er som
udgangspunkt dialog, herefter Hjemsendelse fra træning (Badebillet). (Her tages
kontakt til forældre!), Isolering 5-10 minutter på bænk ved kamp, ude af kamp
(Badebillet), Udelukkelse fra max. 1 træning. (Her tages kontakt til forældre!),
Udelukkelse fra max. 1 træning. (Her tages kontakt til forældre!), Indkaldelse til
møde med spiller, forældre, træner og holdleder. Der lægges op til en meget
målrettet indsat i starten, for på den måde at sikre at alle har forstået ”budskabet”.
Det er vigtigt at forstå, at enhver tildelt straf, er en straf tildelt af klubben og ikke det
pågældende hold. Det betyder, at man selvfølgelig ikke kan træne eller spille for
andre hold i klubben, hvis man bliver idømt en straf.
Indsats i forhold til medlemmer.
o Der er udarbejdet materiale til medlemmerne, som er forsøgt udarbejdet, således det
er nemt læseligt. I materialet fremgår det 100 % klart, hvad der IKKE vil blive
accepteret, hvis man er medlem af OIK. Samtidig er det forsøgt at lave et materiale,
hvor der lægges vægt på, at de skal kunne se fordelene ved, at have et sæt ”synlige
regler”, i forhold til en optimering af selve det de er der for, nemlig Ishockey! Det er
samtidig klart beskrevet, hvilke konsekvenser det vil have, ikke at efterleve de
pågældende regler. Det pågældende materiale vil blive udleveret, og der vil være en
seance hvor det vil blive snakket igennem med Træner, holdledere og en
repræsentant for Disciplinærudvalget. NB! Vi vil fra klubbens side gøre alt hvad vi
kan for at sikre, at medlemmerne har læst og forstået materialet. Men det er i
sidste instans forældrene der er ansvarlige for dette!
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Indsats i forhold til forældrene.
o Der er udarbejdet det materiale til forældrene som du er i gang med at læse og
gennemgå! Der er i materialet lagt vægt på, at I som forældre skal forstå, at I har et
medansvar, og et væsentligt ansvar for, at jeres barn forstår og efterlever de regler
der er i OIK. Det er IKKE OIK’s opgave at forestå opdragelsen af de børn der
spiller ishockey i klubben. Der er samtidig lagt vægt på, at man som forældre skal
have en forståelse for, hvor vigtigt det er at være godt eksempel som forældre.
Materialet distribueres til forældre, hvorefter der vil være mulighed for at henvende
sig til medlemmer af Disciplinærudvalget, eller træner og holdledere, hvis der er
dele man ønsker nærmere forklaring på.



Kampagnemateriale.
o Der vil blive udarbejdet kampagnemateriale, i form af Posters, der hænges op på
strategisk vigtige steder i klubben. Her vil blive lagt vægt på et antal ”udsagn” som
alle der spiller ishockey er stødt på, og som er ”forvridende” i forhold til hvordan vi
gerne vil have at vores medlemmer opfører sig:
”Ishockey er hårdt, derfor er det også i orden at sproget er lidt hårdt, og vi er lidt hårde ved hinanden! Det er en
del af sporten, og gør os kun bedre på isen!!!!”
”NEJ! Det er meget forkert! Ishockey er ganske rigtig en hård sport, der kan være decideret farlig, hvis man
ikke overholder de regler der er, og tænker sig rigtig godt om, og er fornuftig! Det du skal på isen er, at være
reglementeret. Ishockey drejer sig IKKE om at skade hinanden, men om at bruge hovedet kombineret med godt
skøjteløb og taktik, til at vise man er det bedste hold! Og hvad sproget angår, ja, der spiller gode kammerater der
snakker ordentligt til hinanden, altså bedre sammen end dem der ”sviner hinanden til”!!”
”Jeg er en af de bedste, og jeg er udtaget til Unionen, så kan jeg godt forlange lidt respekt omkring mig fra mine
kammerater!!!!”
”Den bedste respekt får du fra dine kammerater ved at være en god kammerat! Den der er god til ishockey, og
som aldrig er ”for stor” til at hjælpe en af dem der er knap så god, og samtidig komme med opmuntrende ord på
isen til ham, han eller hun får 100 % også den største respekt!
Hvem ser ikke op til en der er god til ishockey, og som man samtidig synes er en rigtig flink kammerat, der altid
er klar med et ”klap på benskinne” og et ”kom igen! Nej vel????”
”Min træner er så klog! Han forklarer op og ned ad stolpe om alt muligt, men det er altså os der spiller på 1.
holdet der ved hvad det drejer sig om! Det er os der spiller kampene, og føler hvordan det er på isen, derfor ved
vi også bedst hvem der skal spille på hvilke pladser, hvordan taktikken skal være, hvordan vi skal træne, og
hvordan vi skal varme op!!”
”Nej! Sådan kan du måske tro det er, men det er det ikke! Den træner du har, er uddannet til at lære dig og dine
kammerater at spille Ishockey! Han har, i de fleste tilfælde, selv været på isen i kamp, og ved meget mere end du
gør, om hvad der skal til for at skabe en god ishockeyspiller!
Det betyder ikke at han ikke laver fejl. Det gør alle, også du! Men han har et rigtigt godt udgangspunkt for at se
ting som du og dine kammerater ikke ser, når i er på is. Derfor skal du respektere de valg din træner tager, høre
efter hvad han siger, og efterleve det, hvad enten du synes det er rigtigt eller forkert. Det er et valg man tager
når man vælger at spille ishockey. Bemærk i øvrigt, der er ingen der spiller på Unionen der kommenterer
Unionstrænerens anvisninger, hvordan kan det være? Fordi der er alle mere ”ydmyge”! Og sådan skal det også
være i OIK!!!
”Jeg kan ikke styre mit temperament når adrenalinen kører! Og så skal alle bare lade mig være, både
holdkammerater, holdledere og træner!!”
I én, og kun én situation kan du have en lille smule ret! Og det er den situation hvor du selv på isen registrerer
at du trænger til afkøling, og du går i boks, og sætter dig lidt for dig selv til du er kølet ned.
Men generelt er det ikke rigtigt! Ishockey er en holdsport, og du har ikke ret eller lov til at opføre dig som en
dårlig kammerat overfor andre, hvad enten du er hidset op eller ej! Og det vil der blive reageret på hvis du ikke
kan styre.
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Et godt miljø, med godt kammeratskab!
Nogle hold der gør sig gældende, og er med ved DM!
Nogle glade drenge og Piger, der er glade for, og stolte af, at spille i OIK!
Et miljø, hvor trænere og holdledere skal bruge tid på Ishockey i stedet
for problemer!

Det er det der er hele formålet med ”Hockey og godt miljø”!!!!
Vær som til at bakke op om ”Hockey og godt miljø” til gavn for OIK
og de mennesker der kommer der hver dag!

Er du i tvivl om noget, eller har spørgsmål til noget, er du velkommen til at
kontakte mig i klubben, eller via mail på mol@oik.dk.
På vegne af OIK
OIK’s bestyrelsen og Disciplinærudvalget.
Michall Olsen
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