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10.2.2020 
 
STÖD TILL ER HOBBY  
 
Ifall er ekonomi är stram kan er familj ansöka om finansiellt understöd till ert barns 
ishockeyhobbys kostnader. 
 
Ansökningen sker alltid via föreningen. Det första steget är att tala om saken med er 
lagledare eller med någon annan person inom föreningen. Inom föreningen kan de svara 
på frågor angående sökandet av understöd, eller åtminstone ta reda på saker samt se till 
att infon rör sig mellan spelarna samt deras familjer. 
 
Betalningen av understödet sker i två etapper. På våren kan de äldre spelarnas familjer 
ansöka och på hösten de yngre. Pengarna betalas från en fond vars tillgångar kommer 
från privata donatorer, Ishockeyförbundets samarbetspartners samt från i Finland ordnade 
VM tävlingars vinstmedel. 
 
Utöver Ishockeyförbundets stöd stöds även mindre bemedlade med stöd från 
Spelarförbundets Olympiska- och A-landslagsfond. Även större föreningar har egna 
system för att stöda hobbyn finansiellt. 
 
VÅRENS ANSÖKNINGAR – ÅLDERSGRUPPER U13 -U18 
 
Följande ansökningstid är i mars: 10.-27.3.2020 
Beslut: senast 1.6.2020 
Betalning: senast 15.9.2020 
 
Stödsummorna är graderade enligt åldersgrupp:  
U13-U14/700€ 
U15-U16/1100€ 
U17-U18/1300€ 
 
Stödet betalas till föreningens konto och allokeras till säsongen 2020–21 och dess 
avgifter. Förutsättningen till att stödet betalas är att spelaren fortsätter att spela även den 
kommande säsongen. Under vårens sökning kan understöd beviljas till en total summa på 
maximalt 1 000 000 euro. 
 
Kriterier för beviljande av stöd (spelare som ansöker om stöd): 
Finansiella utmaningar som beror på familjens arbetslöshet, sjukdomar, flertal barn i 
familjen eller andra faktorer som inverkar på levebrödet. För att kunna få stöd så måste 
spelaren ha ambition för grenen. Stödet betalas ej ut ifall spelaren slutar spela under 
sommaren. Skolframgången inverkar inte direkt för att beviljas stöd, men under 
stödprocessen vill man framöver spelandet även poängtera skolgångens viktighet för 
spelaren samt föreningen. 
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Kriterier för beviljandet av stöd (de ansökande spelarnas förening): 
Föreningen skall ha en plan för ifrågavarande åldersgruppers tränares skolning, samt hur 
dessa är med i Ishockeyförbundets tränarlicenssystem. Dessutom förutsätts föreningen 
åtgärda rekrytering av nya spelare, att kostnader för hobbyn hålls i styr och förebyggande 
av osakligt beteende. Föreningen skall binda sig till Respektera Spelet (Kunnioita Peliä) -
programmet och kommunicerar Du är inte ensam (Et ole yksin) -servicen. 
 
Mera info (på finska):  
 
HÖSTENS ANSÖKNINGAR – ÅLDERSGRUPPER U9-U12 & LKK 
 
Följande ansökningstid: 21.9.-9.10.2020 
Beslut: senast 18.11.2020 
Betalning: senast 18.12.2020 
 
Stödsummorna är graderade enligt åldersgrupp:  
U11-U12/300€ 
U9-U10/200€ 
 
Under höstens sökning kan understöd beviljas till en total summa på maximalt 100 000 
euro. Stödet är personligt och det och allokeras till säsongen 2020–21 och dess avgifter. 
Under höstens stödansökan kan föreningarna även ansöka om stöd till Leijona-
Kiekkokoulu friplatser, stödet är 50€ per ledig plats (en totalsumma på max 300€ / 
förening). 
 
Kriterier för beviljande av stöd (spelare som ansöker om stöd): 
Finansiella utmaningar som beror på familjens arbetslöshet, sjukdomar, flertal barn i 
familjen eller andra faktorer som inverkar på levebrödet.  
 
Kriterier för beviljandet av stöd (de ansökande spelarnas förening): 
Föreningen skall ha en plan för ifrågavarande åldersgruppers tränares skolning, samt hur 
dessa är med i Ishockeyförbundets tränarlicenssystem. Dessutom förutsätts föreningen 
åtgärda rekrytering av nya spelare, att kostnader för hobbyn hålls i styr och förebyggande 
av osakligt beteende. Föreningen skall binda sig till Respektera Spelet (Kunnioita Peliä) -
programmet och kommunicerar Du är inte ensam (Et ole yksin) -servicen. 
 
Mera info (på finska) linkki 
 
FAQ - SAMLING OFTA STÄLLDA FRÅGOR OCH SVAR 
 
1) Vad bestämmer vilken stödsumma spelaren får, spelarens ålder eller den serie 
var hen spelar? 
Stödet bestäms alltid på basis av spelarens ålder oberoende i vilken ålders serie hen 
spelar. 

https://www.dropbox.com/sh/d02nch5mhyf7ugc/AABzEKLPxn8mSzK-5tgt1MJ8a?dl=0
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2) Till vilka syften får man använda det beviljade stödet? 
Stödet är menat endast till säsongsavgifter. Stödet betalas först till föreningens konto och 
därefter riktar laget stödet till spelarens betalningar enligt i föreningen överenskomna 
praxis. 
 
3) Vart betalas stödet ifall spelaren byter förening under ansökningstiden? 
Ifall inget annat meddelas, betalas stödet alltid till föreningen som gjort ansökan. Ifall 
spelaren byter förening, skall föreningen via distriktschefen meddela de ändrade 
betalningsuppgifterna före stödet utbetalas. Stödet är alltid anknutet till spelaren 
(personligt). 
 
4) Behov av stöd uppstod först efter att ansökningstiden gått ut – kan man ansöka 
om stöd utöver de anmälda tiderna? 
Tyvärr går det inte. Ansökningar som skickas in utanför den meddelade tiden behandlas 
inte, detta gäller även försenade ansökningar. 
 
5) Av vem får man mera info om stödansökningarna? 
Varje förening har en ansvarig person som hjälper spelarna och spelarnas föräldrar med 
möjliga tilläggsfrågor. Ifall den ansvarige inte kan besvara frågorna så frågar hen den 
egna distriktschefen – familjerna uträttar därmed inte saken direkt med 
Ishockeyförbundet. 
  


