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Styrelsens 
VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 

för verksamhetsåret 
2022-05-01 - 2023-04-30 

 

 
 Verksamhetsplan  
 
Styrelsen för IF Troja-Ljungby (”Troja”), får härmed avge verksamhetsplan 
för verksamhetsåret 2022-05-01 - 2023-04-30 för behandling vid årsmöte 
den 16 juni 2022. 
 
Verksamhetsplanen för 2022/2023 följer i allt väsentligt tidigare årsplaner: 
Föreningen skall tillhöra de tongivande föreningarna inom Svensk Ishockey. 
 
Den långsiktiga tävlingsmålsättningen är att Trojas Herrlag - Damlag - J- och 
U-lag skall spela i högsta möjliga serier inom ramen för en sund ekonomi. 
 
Med en sund ekonomi avses 

•   Ett eget kapital, som vid utgången av varje räkenskapsår uppfyller kraven för 
godkänd elitlicens. 
 

•   En god likviditet, innebärande att föreningens ekonomiska åtaganden skall 
infrias på lagstadgade och avtalade förfallodagar. 

 
 

Ekonomi    
Föreningens verksamhetsintäkter för kommande säsong budgeteras till  
14 896 tkr 
 
Den totala kostnadsbudgeten uppgår till 14 879 tkr. 
  
Budgeterat resultat uppgår därmed till +17 tkr för kommande säsong.  

 
Vi hoppas att vi denna säsong ska ha ett bra publikstöd och ett fortsatt 
givande och utvecklande samarbete med våra sponsorer. 
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                                  Budget   
 

Nedanstående budget/utfall avser föreningen IF Troja-Ljungby. Minskade 
intäkter/kostnader säsongen 22/23 beror på spel i Hockeyettan.  

 
 

    Budget 22/ 23   Utfall 21 / 22 

          

Intäkter 14.896   23.339 

          

Kostnader -14.879   -22.479 

          

Resultat +17   +860 

 
 

Marknad 
 

Vi har förstärkt på marknads och försäljningssidan genom rekryteringen av 
Patrik Ross. Där han förutom rollen som sportansvarig också kommer arbeta 
med försäljning. Ett stort fokus kommer ligga på att utveckla våra befintliga 
samarbeten. 
 
Det kommer bli en ny start kring det som tidigare var Eventbolaget.  
Och det ligger i föreningens intresse att få till evenemangen runt matcherna 
och i hallen.  
Vi kommer jobba för ett samarbete som stärker både ekonomin och 
upplevelsen. 
 

 
Införande av ett CRM-system är påbörjat. Vilket kommer underlätta 
marknadsarbetet och löpande uppföljningar.  
 
De ideella arbetsinsatserna kommer att fortsätta i Sponsorgruppen. 
 
En fortsatt satsning på sociala medier. En effektiv kanal där vi ser att 
genomslaget är stort. 
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Herrlaget 
 
Säsongen inleds i Hockeyettan men målet är att nå HockeyAllsvenskan, allra 
helst redan till kommande säsong. 
 
Ledingen för laget blir helt ny med Jens Gustafsson som huvudtränare och 
Tobias Törnkvist som assisterande tränare. Per Klintberg fortsätter som 
målvaktstränare. 
 
Sportgruppen med Patrik Ross och Jens Gustafsson i spetsen har kommit 
långt med lagbygget. Vi har gett fler utvecklingsbara spelare, med kopplingar 
till Troja, chansen. Vilket vi tror är nödvändigt för att skapa ett lokalt intresse.  
 
Wiktor Andersson leder fysträningen för a-laget under försäsongen. 
 
Damlaget 
 
Martin Lindh går in som huvudtränare för Damlaget. Johan Lindh tar rollen 
som sportansvarig för Dam. 
 
Fortsatt satsning på egna produkter. Där Troja arbetar för att detta ska bli en 
attraktiv aktivitet och att verksamheten ska präglas av långsiktighet så att fler 
flickor och tjejer väljer att spela hockey i Troja-Ljungby. Hockeygymnasiet 
(LIU) är en viktig del i detta arbete. 
 
Målsättningen är att växa, stimulera, utveckla men framför allt utbilda tjejer 
till ishockeyspelare så att vi på sikt har runt 50% egna produkter i Dam A-
laget.  
 
Elitutveckling 
 
Ansvarig för hela Elit-blocket är Wiktor Andersson. Detta innefattar 
Hockeygymnasiet (NIU) samt lagen J20, J18 och U16. Wiktor fortsätter även 
som huvudtränare för J18.  
För J20 fortsätter Robert Sundin huvudtränare och Fredrik Tideman blir ny 
huvudtränare för U16. 
  
Våra lag i Elitutveckling – J20, J18 och U16 Elit - fortsätter att jobba vidare 
med att nå sina mål att utveckla spelare och nå goda sportsliga resultat.   
 
Vi vill att fler juniorer får möjligheterna att prova seniorhockey i Troja.  
 
Att vi har ett attraktivt NIU-hockeygymnasium märks inte minst på att vi år 
efter år har runt 250 elever som söker. Konkurrensen är hård om de 14 
tillgängliga platserna. 
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Breddutveckling 
 
Även inom Breddutveckling pågår ett utvecklingsarbete med syfte att stärka 
och leda utbildning av spelare och ledare. Verksamheten som håller ca 270 
ungdomar och 80 ledare i gång kommer att omfatta följande: 
 

• I vår Breddutveckling deltar ca. 160 spelare både tjejer och killar i 
åldersgrupperna U10, U11, U12, U13, U14, U15 samt J18 bredd i seriespel. 

• Tre Kronors Hockeyskola, för våra yngsta hjältar mellan 5 till 9 år där det 
deltar ca. 110 barn. Vi har under senare år sett en minskning som vi nu ska 
försöka vända trenden uppåt igen. 

• Vi arrangerar flertalet ungdomscuper. 

• Sommarhockeycampen är en återkommande aktivitet som genomför även i 
år. Vi ska försöka utveckla Höstlovs- och Sportlovscampen under 
kommande säsong. 

 
LIU, är ett hockeygymnasium med ett lokalt intag som startades upp i till 
höstterminen 2019 i samarbete med Sunnerbogymnasiet.  

 
 
 
Utbildning 
Vi följer Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan och försöker hela tiden 
höja kompetensen bland våra tränare, ledare, spelare och förtroendevalda. 
De skall också känna att man kan få ut ett mervärde genom sitt 
engagemang i föreningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljungby juni 2022 
 

Styrelsen 
IF Troja-Ljungby 

 


