
Samvinna MetnaðurVirðing

Hlutverk

Framtíðarsýn

Meginmarkmið

Gildi

Íshokkísamband Íslands stuðlar að uppbyggingu og útbreiðslu íþróttarinnar.

• Sér um utanumhald, fræðslu, landslið og alþjóðastarf

• Ýtir undir samskipti og samvinnu aðildarfélaganna

Árið 2021 verður íshokkí öflugt og eftirsóknarverð íþróttagrein með sterka ímynd og 
stöðuga aukningu í iðkendafjölda.

Mikill

sýnileiki

Metnaðarfullt 
landsliðsstarf

Öflugt 

skipulag

Unnið á stefnumótunardegi 12. maí 2018

Meginmarkmið í stefnumótuninni lýsa undirstöðum starfsseminnar, mikilvægustu málefnunum 
sem ÍHÍ vill gera sérstaklega vel. 

Framtíðarsýnin lýsir hvernig við viljum blasa við aðildarfélögum og almenningi

Hvers vegna er ÍHÍ til, þetta eru helstu viðfangsefnin:

Á þessum gildum byggir allt starf ÍHÍ, frá gildum er ekki kvikað:

Stefnumótun 2018-2021



Starfsmarkmið

Hefja viðræður fyrir lok 
ágúst ár hvert við fjölmiðla, 
t.d RUV, um útsendingar/

fréttir frá leikjum. 
Endurskipuleggja leiktíma 
og leikdaga ef þurfa þykir

Endurskoða skipulag móta 
m.a með tillit til landsliða.


Hafa vel uppsetta mótaskrá 
tilbúna fyrir 1. ágúst ár 

hvert.


U 14 landsliðsval komið á 
leikjaskrá fyrir haustið 2018

Vera með sérstakan 
markmannsþjálfara fyrir 

árslok 2018

Til að ná fram meginmarkmiðum Íshokkísambandsins þá setjum við fram eftirfarandi 
starfsmarkmið undir hverju meginmarkmiði:

Mikill 
sýnileiki

Metnaðarfullt 
landsliðsstarf

Öflugt  
skipulag

Hefja viðræður fyrir lok 
ágúst ár hvert við fjölmiðla, 

t.d RUV, um beinar 
útsendingar frá úrslitakeppni 

karla og kvenna

Hvetja fjölmiðla, t.d RUV, að 
sýna frá stórviðburðum í 

íshokkí s.s HM, Ól og NHL

Fyrir lok október 2018

Setja í gang hlutverk 
fjölmiðlafulltrúa, sem  

tengilið við fjölmiðla t.d RUV

Fyrir lok september 2016

Aðgerðir

Framkvæmdastjóri ÍHÍ leiðir 
þetta starf með aðstoð 

félagsmanna og finnur til 
liðs við sig fjölmiðlafulltrúa

Aðildarfélög, með stuðningi 
ÍHÍ hafi aðgang að 

markmannsþjálfara fyrir  
5. flokk og eldri frá 2020

Landsliðsnefnd standi fyrir 
keppisferð annað hvert ár 
fyrir U14 í samvinnu við 

aðildarfélögin. Hefji starfið 
haustið 2018

ÍHÍ kalli eftir fjölda liða 
komandi tímabils fyrir 15. 

maí ár hvert. Drög að 
leikskrá liggji fyrir 31. maí ár 

hvert.

Leitað verði eftir aðstoð 
fagmanna við skipulagið. 
Þessu fyrirkomulagi verði 
komið á fyrir vorið 2019



Hvað er vel gert?
Það er víða hægt að gera betur í starfsseminni en þátttakendur á 

stefnumótunardeginum voru sammála um að eftirfarandi er vel gert:

Yngri flokka þjálfun
Aukning í kvennahokkí
Vilji til samstarfs um að bæta hokkí
Landsliðsstarf
Fjölgun á þessu ári
Barnamótshald
Velgengni íslenskra leikmanna erlendis
Gott foreldrastarf/sjálfboðaliðastarf
Bjóðum ódýra og skemmtilega afþreyingu
Tökum vel á móti nýjum iðkenndum
Með mjög góða aðstöðu
Góður rekstur ÍHÍ


