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Ringette är en sport som grundades som en tjejsport, ett alternativ till ishockey som inte var tillåtet
för flickor. I dagsläget är detta en förlegad syn. Idag får flickor spela hockey, så varför skulle inte
pojkar få spela ringette? Precis som i andra sporter så kan det även finnas vinster med samträning
framför allt i yngre åldrar. Enligt RFs jämställdhetsmål att uppnås 2025 ska ”Kvinnor och män, flickor
och pojkar i större utsträckning ges förutsättningar att träna och tävla tillsammans.” Det kan dock
finnas de som söker sig till Ringette, just för att det är en tjejsport, och det finns en risk med att rent
generellt göra om det till en mixad sport.
Svenska Ringette-förbundet vill värna om ringettens tjej-centrerade inriktning för de som av olika
skäl föredrar detta. Det betyder inte att vi inte tillåter pojkar och män att träna och spela, men vi vill
förtydliga under vilka former det sker. Vi hoppas att ringette i framtiden kan växa att även stödja
även pojk-centrerade och mixade miljöer för att passa alla.
Svenska Ringette-förbundet i samråd med medlemsföreningar tagit följande ställningstaganden:
1. På kort sikt avser vi inte att växa sporten genom att byta fokus till pojkar, utan genom
fortsatt fokus på en sport för tjejer men som är inkluderande för pojkar och icke-binära.
2. Alla ska vara välkomna att träna och spela i Lejon, Tiger och Minior samt skridskoskola. Vi
hoppas på så sätt attrahera så många som möjligt i de yngre åldrarna, samt att få vinster av
samträning.
3. Serie-spel kommer för varje år, för varje serie i ungdom/junior/senior, tydligt ange om det är
flickor, pojkar eller mixed.
4. Dispensregler ska tydligt stipulera under vilka förutsättningar dispenser kan ges för pojkar
att spela för flicklag, eller flickor för pojklag. Dispensreglerna ska vara utformade på ett
sådant sätt att ett flicklag fortfarande ska uppfattas som ett flicklag och inte som ett mixat
lag.
5. Vi ska verka för att de som vi ger dispens i vårt seriespel, även ska ges dispens i andra
sammanhang där laget spelar, tex i N-serien.

