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Verksamhetsidé
Skoghalls Innebandy ska vara en förening med både barn, ungdoms- och elitverksamhet. Föreningen ska från
sin breddverksamhet fostra egna talanger till elitverksamhet.
Inom Skoghalls Innebandy vill vi ge alla som deltar i klubbens aktiviteter en rolig, kamratlig och utvecklande
idrottsgemenskap. Vi vill på alla nivåer bedriva verksamhet så att våra aktiva deltagare utvecklas positivt
socialt, mentalt, fysiskt och sportsligt.

Värdegrund
I Skoghalls IBK strävar vi efter att:
•
•
•
•
•

Verksamheten ska präglas av glädje, hög energi och engagemang, där vi gemensamt tar framgångar
och motgångar.
Både på och utanför planen visa hänsyn och respekt för lagkamrater, motståndare, ledare,
funktionärer och domare.
Vara en förening dit spelare och ledare söker sig för den goda föreningsatmosfären, där lojalitet är
en självklarhet.
Motverka kränkande särbehandling.
Det i samband med tävlings- och träningsaktiviteter ska vara nolltolerans för alkohol och droger.

Vision
Skoghalls Innebandy – det självklara valet!
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Policy 6–15
Sport
Föreningen ska vara en ledande förening på ungdomssidan inom svensk innebandy. Verksamheten ska
genomsyras av en positiv och god sportsmannaanda, där både spelarens sociala och sportsliga utveckling
tillgodoses.

Barn och ungdom
I grunden tillhör en spelare laget vars åldersgrupp man befinner sig i. Undantag från detta kan göras med
hänsyn till sociala orsaker. Utlåning av spelare mellan lagen ska ske via respektive lags lagledare. Spelare
lånas i första hand underifrån.
Från 7 år t.o.m. det året de fyller 16 år ska föreningen bedriva en breddverksamhet. Föreningen uppmuntrar
våra barn och ungdomar att hålla på med andra sporter och att det skall vara självklart att de själva avgör
ambitionsnivån vid försäsongsträning, utan att det får några konsekvenser.
Vi vill inom föreningen stimulera till ett sunt leverne, god kosthållning och ett framtida liv där träning/fysisk
aktivitet är en självklarhet.
Förutom att våra egna riktlinjer och värderingar som genomsyrar den verksamhet vi i Skoghalls innebandy
bedriver.
Jobbar vi efter följande riktlinjer och värderingar som gör vår verksamhet till en trygg verksamhet för så
många som möjligt, så länge som möjligt.

- FN:s Barnkonvention
- Idrotten Vill – ett policydokument för svensk idrott
- Innebandyn Vill – ett policydokument för svensk innebandy
- Värmlands innebandyförbunds policydokument om värvningar och seriespel.
- Svenska Innebandyförbundets och Värmlands innebandyförbunds tävlingsbestämmelser
- Svensk Innebandys utvecklingsmodell.
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Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.
I Skoghalls innebandy jobbar vi efter att utveckla våra spelare i linje med Svensk Innebandys
utvecklingsmodell. Detta innebär att alla spelare i föreningen utbildas i svenssonmodellens anda, dvs, genom
Människan, Atleten, Innebandyspelaren & Spelsystemet.
I den takt som våra spelare är utvecklas.
Vårt mål är att samtliga ledare i föreningen har utbildning i enlighet med denna modell.
Människan
Den här nivån omfattar individuella och lagrelaterade psykologiska
delar, såsom motivation, självkänsla, trygghet m m.
Atleten
Atleten omfattar de fysiska färdigheterna som uthållighet, styrka,
rörlighet m m.
Innebandyspelaren
Innebandyspelaren omfattar individuella kvaliteter såsom teknik,
spelförståelse, taktisk skolning m m.
Spelsystemet
Den här nivån omfattar spelfilosofin med anfalls- och försvarsstrategier,
samt matchning av spelare.
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Grön nivå
Här gäller det att skapa ett intresse för idrott. föräldern är den viktigaste personen när det kommer till att
grundlägga ett idrottsintresse eftersom det gäller att barnet har roligt och att dess motivation och
självkänsla stärks. Att vara positiv, ge beröm och stötta barnet är det bästa sättet att utveckla människan.
Barnet genomgår en långsam, stadig utveckling av de fysiska förutsättningarna. Att träna rörelsemönster,
balans, teknik och rumsuppfattning genom innebandyövningar och lekar är viktigt. Friare lekar som
förbättrar uthållighet och styrka är också viktiga för att lägga en grund till den framtida atleten.
Barnet ska bli vän med bollen och de ska få göra många olika saker med boll och klubba. Att nöta teknik görs
enklast en och en. Grundläggande kunskap om hur innebandy spelas och vilka regler som finns ska
introduceras men det viktiga är mångsidighet och prova på för att börja bygga innebandyspelaren.
Under spelarnas tredje år på grön nivå, efter leka innebandy och innebandyskolan är det dags att vara med i
poolspel som arrangeras av Värmlands innebandyförbund.
Poolspelen spelas 1–2 gånger i månaden och man spelar 3 mot 3 på halvplan med målvakt. Det är också 3
mot 3 spelet som är spelsättet vi spelar på träningarna på denna nivå.
Har man en stor träningsgrupp kan laget i samråd med föreningen anmäla fler lag till poolspel.
Här jobbar vi efter principen ”ett lag i fler serier” alltså vi håller samman hela träningsgruppen som ett lag
och spelarna är inte låsta till ett av lagen.

Ålder 6–7

”Leka Innebandy”

Träning
• Laget tränar 1 timme/vecka.
• Fokus på lek, rörelseglädje och trivsel
• Vi genomför övningar som utvecklar barnens motorik och koordination.
• Enklare regelgenomgång genomförs.
• Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning.
• Alla är välkomna att prova på att spela.
Övrigt
• Representant från Föreningen är med vid uppstart av Leka Innebandy. Alla föräldrar blir kallade till
uppstartsmöte i samband med träning. där ledarpärm, nycklar etc. delas ut. Föreningen ger en kort
introduktion om policy och verksamhetsidé, samt har en kort genomgång om Innebandyns regler.
• Leka innebandy och Innebandyskolan delar utrustning med varandra. Skoghalls innebandy står för
ett skåp/förråd med bollar, västar, koner, 4st målvaktsutrustningar, samt ett rött och ett blått
onumrerat matchställ.
• När säsongen är slut är det lämpligt att ha någon form av gemensam avslutning.
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”Innebandyskolan ”

Träning
• Laget tränar 1 timme/vecka.
• Fokus på lek, rörelseglädje, trivsel, hänsyn och språkbruk.
• Börja träna lite på den tekniska inlärningen med fokus på lek. Se övningsbank hemsida/ledarpärm.
• Vi genomför övningar som utvecklar barnens motorik och koordination.
• Enklare regelgenomgång genomförs.
• Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning och match.
• Alla är välkomna att prova på att spela.
Övrigt
• Leka innebandy och Innebandyskolan delar utrustning med varandra. Skoghalls innebandy står för
ett skåp/förråd med bollar, västar, koner, 4st målvaktsutrustningar, samt ett rött och ett blått
onumrerat matchställ.
• Lagen ansvarar även för att uppdatera sin lagsida på vår webbsida.
• När säsongen är slut är det lämpligt att ha någon form av gemensam avslutning.

Ålder 8–9 Poolspel
Träning
• Laget tränar 2 timmar/vecka. (Föreningens tillgång till halltider avgör hur mycket av träningen som
kan genomföras som inomhusträning på innebandyplan)
• Fokus på trivsel, hänsyn och språkbruk.
• Stor vikt ska läggas på den tekniska inlärningen; Passningar, mottagningar och att driva/dribbla med
boll.
• Vi genomför övningar som utvecklar barnens motorik/koordination.
• Vi lär ut grunder i försvarsspel och anfallsspel.
• Barnen ska få prova på att spela på alla positioner.
• Enklare regel och teckengenomgång genomförs.
• Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning och match.
Matcher:
• Poolspel enligt Värmlands Innebandyförbund. Laget kan också deltaga på endagscuper i Värmland.
• Vi använder oss inte av ”toppning” eller tar ut målvakten för att få spela med ytterligare en
utespelare.
• Fokus på matcherna är att det skall vara roligt, rättvist och lärande.
• Ledare och spelare lägger stor vikt på ”Fair play”.
• Vinna- och förlorasituationer skall avdramatiseras. Fokus skall vara på prestation, inte på resultat.
Samtidigt skall vi lära barn att handskas med såväl vinst och förlust, vilket ger lärdom för livet.
Övrigt
• Laget ansvarar för sitt eget förråd med tränings och matchutrustning. Föreningen står för bollar,
samt tillser att begagnade matchställ och målvaktsutrustning tilldelas laget.
• Vid många spelare i samma åldersklass, kan fler lag anmälas till poolspel. Viktigt att inte dela upp i
fasta lag, utan alla ska spela med alla.
• Alla nya är välkomna att prova på att spela om det finns plats i laget. Utifrån alla barns lika värde.
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Blå Nivå 9–12 år
Här gäller det att utveckla intresset för idrott som förhoppningsvis tillgodosetts på grön nivå. Föräldrar till
barn på blå nivå behöver veta hur de ska agera i en tid då barnet utvecklas hastigt. Det är t.ex. bra att tala
om att likheter och olikheter mellan barn är OK och helt naturligt. Barnet måste både få vara sig själv och
lära sig visa hänsyn till andra och till gruppen som helhet. Genom att stötta och visa samhörighet utvecklar vi
människan.
Blå nivå är rätt tid att både utveckla barnens rörelser och finslipa de rörelsemönster de redan lärt sig.
Tillväxtspurten kan starta i senare del av blå nivå, och att man redan innan den behöver ha utvecklat
grundläggande motoriska och grundläggande atletiska färdigheter. Allsidiga rörelser, reaktionssnabbhet och
lite mer komplexa styrkeövningar är bra för att utveckla atleten på blå nivå.
Här har barnen som lättast att lära sig nya saker. Innebandyspelaren utvecklar vi genom att det nu är dags
att lära sig få mer saker att hända med bollen. Mer tekniska moment, med mer komplexitet och utförda i
högre hastighet.
Precis som på Grön nivå finns möjligheten att anmäla fler lag till seriespel, då efter samråd med föreningen
och efter principen ”ett lag i fler serier” alltså vi håller samman hela träningsgruppen som ett lag och
spelarna är inte låsta till ett av lagen.
Behovsanpassad träning
Behovsanpassad träning
Syftar till att utmana och utveckla den enskilde spelaren utifrån dennes innebandykompetensnivå. Tillämpas
i ordinarie innebandyövningar där svårighetsgraden anpassa till individen. Exempelvis vid passning
skottövning så utmanas vissa spelare att skjuta direkt, andra får en mottagning innan skott och övriga fria
mottagningar innan skott. Kommunikationen om hur ”utmaningen” tilldelas går alltid till enskild spelare och
aldrig till grupp. Kan även tillämpas i grupper, exempelvis de som behöver mer träning av en typ av skott får
möjlighet till extra träning med större närvaro av instruktör, de som behöver mer träning av direktpass osv.
I blå nivå tillämpas enbart behovsanpassad träning. Vi använder oss inte av behovsanpassad laguttagning
eller matchcoachning.
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Träning:
• Laget tränar 2–3 ggr per vecka. (Föreningens tillgång till halltider avgör hur mycket av träningen som
kan genomföras som inomhusträning på innebandyplan)
• Försäsongsträning/träning utomhus genomförs i lagom omfattning (intervall, kondition, balans och
styrka). Skall ske i samsyn med andra idrotter under försäsong.
• Fortsatt arbete med trivsel, hänsyn och språkbruk.
• Spelarna ska kunna tyda de grundläggande taktiska symbolerna och förstå enklare taktiska termer,
samt grunder i spelsystem.
• Spelarna ska ha kunskaper om de olika tekniska momenten.
• Regelgenomgång genomförs.
• Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning och match.
Matcher:
• Seriespel enligt Värmlands Innebandyförbund. Tabeller med matchresultat, samt matchstatistik.
Laget spelar också flerdagscuper, alternativt arrangerar egna cup och bjuder in andra klubbar.
• Matcher spelas med ordinarie bytesregler och målburar.
• Alla som blir uttagna till match skall få spela lika mycket i jämförelse med de andra spelarna som
spelar i samma position. Spelarna spelar i den position där de bidrar mest utifrån valt spelsystem.
• Ledare och spelare lägger stor vikt på ”Fair play”.
• Laget ska i förstahand delta i föreningens egna turneringar.
Nya spelare
Alla nya är välkomna att prova på att spela om det finns plats i laget. Utifrån alla barns lika värde.

Övrigt
• Inför seriestarten bör laget ha genomför en sekretariatutbildning för föräldrarna. Detta sker i samråd
med föreningen.
• Om föreningen erbjuder målvaktsträning så ansvarar lagledaren för att de som vill vara målvakter i
laget får tillgång till information.
• Laget skall även genomföra teoripass med olika teman.
• Samarbete kan ske med lagen i åldersklasser över och under. Tränaren för det ursprungliga laget
som spelaren tillhör skall alltid ge godkännande till att spelaren är lämplig att flytta upp. Med
lämplighet innebär t ex att spelaren är ett föredöme i ”egna” laget och att spelaren har hög närvaro
på träningar. Ett lag får alltså aldrig använda en spelare från ett annat lag utan det lagets ledares
medtyckande.
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Röd Nivå 12–16
På röd nivå så formas utvecklingen efter de riktlinjer och värderingar som gör vår verksamhet till en trygg
verksamhet för så många som möjligt, så länge som möjligt.
Att jobba med människan på röd nivå handlar om att skapa motivation för att träna. Barnen förstår att
träning är viktigt för att utvecklas men har också behov av att få vara med och bestämma. På röd nivå
arbetar vi med tillit, individuell utveckling och barnens egna prestationer istället för resultatjämförelser.
Det är gynnsamt att träna styrka och uthållighet på röd nivå. Träningen för att utveckla atleten på röd nivå
behöver vara mångsidig men kan utföras med högre belastningar än förut, och skadeförebyggande träning är
extra viktigt under puberteten.
På denna nivå börjar de tekniska momenten för att utveckla innebandyspelaren bli avancerade och spelarna
ska öva på att få saker att hända i fart. Spelförståelsen utvecklas och tränas med övningar med
flervalsalternativ. Grundläggande taktik, med de viktigaste begreppen och rollerna på planen tas upp. Man
tränar mycket på offensiva och defensiva ageranden. I slutet av röd nivå jobbar vi också med föreningens
egna spelidé och spelsystem, för att förbereda spelarna för nästa steg inom Skoghalls innebandy, (junior och
senior verksamheten)
Behovsanpassad träning, behovsanpassad laguttagning och aktiv matchcoachning
Behovsanpassad träning
Syftar till att utmana och utveckla den enskilde spelaren utifrån dennes innebandykompetensnivå. Tillämpas
i ordinarie innebandyövningar där svårighetsgraden anpassa till individen. Exempelvis vid passning
skottövning så utmanas vissa spelare att skjuta direkt, andra får en mottagning innan skott och övriga fria
mottagningar innan skott. Kommunikationen om hur ”utmaningen” tilldelas går alltid till enskild spelare och
aldrig till grupp. Kan även tillämpas i grupper, exempelvis de som behöver mer träning av en typ av skott får
möjlighet till extra träning med större närvaro av instruktör, de som behöver mer träning av direktpass osv.
Behovsanpassad laguttagning
Syftar till att kalla spelare till match så att matcherna blir så jämna och utmanade som möjligt. Genom detta
så kommer varje spelare få spela i en utmanade och lagom nivå där möjligheter till att lyckas och dra lärdom
blir så mycket större. Självklart skall våra spelare bli kallade till, i möjligaste mån, lika många matcher.
Matchcoachning
Används för att möjliggöra spel i numerärt överläge/underläge, få igång tempot/spelet samt möjliggöra
speltid för alla med hänsyn till positioner och ojämnt antal spelare.
I seriespel på röd nivå tillämpas behovsanpassad träning och behovsanpassad laguttagning.
Matchcoachning påbörjas fr.o.m. hösten det året man fyller 13 år och enbart i numerärt
överläge/underläge. Från och med att man har speltillhörighet i röd serie 1 kan matchcoachning nyttjas i
seriespel/cuper dock max under en 1/3 av matchens speltid. Matchcoachningens syfte är att utbilda och
förbereda spelarna för spel i högre nivå. Det är det viktigt att alla spelare berörs av matchcoachningen och
att det sker utan hänsyn till den enskilde spelarens prestation.
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Träning:
• Träning 2–3 ggr per vecka. (Föreningens tillgång till halltider avgör hur mycket av träningen som kan
genomföras som inomhusträning på innebandyplan)
• Kontinuerlig konditionsträning, samt styrketräning med den egna kroppen som belastning under
pågående säsong.
• Konditions- och styrketräning under försäsong 2 ggr per vecka enligt tränarens upplägg.
(så vida man inte ägnar sig åt annan idrott under sommaren).
• Intensiv teknikträning, skotträning med alla typer av skott, mer utvecklade passningsövningar.
• Kontinuerlig målvaktsträning.
• Träna mer avancerad speluppfattning, introducera taktik och utveckla spelarnas kunskaper i olika
spelsystem.
• Betona vikten av stretching, god kosthållning, god sömn och en lagom träningsnivå för att förebygga
överträning och skadeproblem.
• Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning och match.

Matcher:
• Delta i seriespel enligt Värmlands Innebandyförbund, där man har tabeller med matchresultat samt
matchstatistik. Laget ska i möjligaste mån spela cuper eller alternativt arrangerar egna cuper och
bjuda in andra klubbar.
• Träningsnärvaro är ett krav för att bli kallad till match. Kallelse baseras på träningsnärvaro samt
uppfyllnad av de punkter som redovisas under rubriken Spelarens ansvar sid 12.
• Tränings- och matchfrånvaro ska rapporteras till ansvarig tränare i god tid.
• I DM och Lilla VM anmäler och spelar klubben med, om spelarunderlaget medger detta, det antal lag
som är anmält i seriespel.
• Spelarna ska förberedas för satsning mot juniorlag, samt ges möjlighet att utvecklas social inom
laget.
• Hänsyn ska tas till att spelare i denna ålder får ökade skolkrav och klubben ska tydligt markera att
skolarbete inte får försummas pga. av innebandyn.
• Samarbete skall ske med lagen i åldersklasser över och under. Tränaren för det ursprungliga laget
som spelaren tillhör skall alltid ge godkännande till att spelaren är lämplig att flytta upp. Med
lämplighet innebär t ex att spelaren är ett föredöme i ”egna” laget och att spelaren har hög närvaro
på träningar. Ett lag får alltså aldrig använda en spelare från ett annat lag utan det lagets ledares
medtyckande.

Nya spelare:
I Skoghalls innebandy välkomnar vi nya spelare på röd nivå i den mån vi har plats i laget.
Om en spelare från en annan förening hör av sig för att vilja börja spela i våra lag, ska kontakt i enlighet med
Värmlands innebandyförbunds värvningspolicy ske.

Dokumentansvarig: Björn Haevaker, ordförande

2017-11-15

11

Allmänt för ungdomsverksamheten
Ledarnas ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att alltid utgå ifrån alla barns lika värde i sina handlingar på och utanför planen.
Lägga fram både en långsiktig plan inför varje säsong som skall innehålla tider för match, träning och
andra aktiviteter.
Se till att information från föreningen, ändrade träningstider eller annat som berör spelaren framförs
med så god framförhållning som möjligt.
Vid avgång/ingång av ledare ska samtliga i lagets ledargrupp vara informerade innan information går
ut till laget.
Att genomgå de utbildningar som föreningen ställer som krav.
Ungdomsledare anmodas att gå ledarutbildning. Enskild anmälan till VIBF, men kanslist/namngiven
person i styrelsen ska meddelas så att vi kan söka de bidrag vi som förening är berättigade till.
Genomföra utvecklingssamtal med spelarna minst 1 gång per säsong från den säsong då spelaren
fyller 14. Men gärna hålla avstämningsmöten med spelarna redan i yngre åldrar.
Att verka för ett gott samarbete mellan föräldrar och ledning som gagnar laget och ger utrymme för
hantering av synpunkter eller liknande som avser lagets styrning, coachning och träning.
Ha föräldramöten minst 1 gång/säsong (annars vid behov) för att kommunicera om mål, aktiviteter,
cuper, ekonomi m.m. Föreningsrepresentant kan vid behov vara delaktig.
Att uppmuntra, stötta och motivera laget och absolut inte favorisera enstaka spelare eller grupper
inom laget. I sin träning tillgodose alla spelares unika kvalitéer och behov, samt behandla alla
spelare lika.
Vara engagerad, kunnig, tydlig, social och ödmjuk samt få alla i laget att sträva efter samma mål.
Alltid vara en god förebild för sina egna spelare, motspelare och domaren på och utanför planen, på
träningar, matcher och cuper.
Vara en god representant för föreningen genom att överföra synen och tillämpningen av god
sportsmannaanda både på och utanför planen.
Se till att alla spelare får matchtid för en positiv utveckling.
Ansvara för att laget följer klubbens policys och riktlinjer för spel och uppförande.
Att ha kontakter med gästande lag och domare samt betala domararvoden (enbart träningsmatcher)
och rapportera resultat till berörda.
Ledaren är ansvarig för sitt lags material samt i slutet av säsongen ansvara för att allt material blir
inventerat och matchställ inlämnade till kansliet.
Uppmärksamma om mobbing förekommer och agera utifrån föreningens handlingsplan.
Inte kräva något av spelare eller föräldrar som ledaren inte själv ställer upp på.
Ha fungerande lagsida på hemsidan.
Kontrollera att medlems- och deltagaravgift är betald till föreningens innan säsongens första
tävlingsmatch, dock senast under oktober månad. Enbart använda registrerade och licensierade
spelare i tävlingsspel.
Kontrollera och rapportera närvaro i föreningens närvarosystem.
Ledare inom Skoghalls Innebandy skall ha ett vårdat och ej värdeladdat språk, samt verka för att
spelarna även tillämpar det.

Dokumentansvarig: Björn Haevaker, ordförande

2017-11-15

12

Spelarnas ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelare skall alltid uppvisa god sportsmannaanda, samt visa hänsyn gentemot ledare, medspelare,
motståndare och domare både på och utanför planen på träningar, matcher och övriga
arrangemang. De representerar sig själva och föreningen. Detta gäller även på skoltid.
Alltid anmäla frånvaro från träning/matcher till ledare.
Långtidsskadade spelare från 14 år och uppåt, bör i möjligaste mån komma till träningarna och göra
sin rehabträning i anslutning till ordinarie träning. Man kan också delta i teoripass och fungera som
”hjälpreda” under träningar, för att inte gå miste om den sociala biten i träningen.
Spelaren ska alltid sträva efter att göra sitt bästa på träningar och matcher.
Ta ansvar för ordning i de omklädningsrum, lokaler och idrottsanläggningar man får nyttja.
Spelare ska ta ansvar för föreningens material och för den personliga utrustningen samt se till att all
utrustning är med och i gott skick.
Delta i de förenings- och lagaktiviteter som bestäms, t.ex. försäljning, arrangemang m.m.
Vid förfrågan vara positiv till att ställa upp och hjälpa till att träna/utveckla våra yngre spelare i
föreningen.
Att ställa upp som sargvakter vid dam- och herrmatcher.
Spelare inom Skoghalls Innebandy skall ha ett vårdat språk

Föräldrarnas ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det ska finnas ett gott samarbete mellan ledare och föräldrar, vilket gagnar laget och dess uppsatta
mål.
Vid matcher och andra arrangemang representerar även föräldrarna föreningen. Därför bör även de
uppträda i god sportsmannaanda och på ett för föreningen positivt sätt.
Föräldrarna ska överlåta coachandet till tränaren och endast visa sitt engagemang genom att heja
och stötta hela laget och ledarna, både i med- och motgång.
Acceptera att det är domaren som dömer, oavsett domslut och utan protester.
Att hjälpa till vid olika föreningsaktiviteter och arrangemang såsom matchvärdskap, kiosk och
sekretariat, försäljning som överenskoms inom laget eller klubben samt städning av hallen,
uppsättning/nedtagning av sarg före/efter träning eller matcher.
Alla synpunkter angående laget, ledare och spelare ska tas upp med tränaren och/eller styrelsen.
Att betala medlems- och deltagaravgift till Skoghalls Innebandy innan säsongens första
tävlingsmatch, dock senast sista september.
Att i den mån man har möjlighet, hjälpa till och skjutsa till och från matcher.
Hålla sig uppdaterad med lagets och föreningens information.
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Föreningens ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillse att det finns en uppdaterad materialpolicy
Tillhandahålla lagen materiel; koner, västar och bollar ska finnas i materielrummen i
träningshallarna.
Tillhandahålla sjukväska.
Att samtliga ledare erhåller en ledarpärm.
Att nya ledare vid behov får en fadder som stöd.
Att betala lag- respektive spelarlicenser. Inbetalning sker efter inbetald medlemsavgift.
Ha en handlingsplan/beredskap för att hantera misstankar om särbehandling/mobbing/sexuella
trakasserier inom föreningen och agera om behov uppstår.
Erbjuda ledarna utbildning enligt utbildningsstegen.
Utbilda funktionärer till sekretariatet.
Uppdatera hemsidan. www.skoghallsinnebandy.se
Utbilda webbansvarig i varje lag.
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Rent Spel
I Skoghalls Innebandy ställer ledare, spelare och föräldrar upp bakom följande:
❖ Vi följer innebandyns regler
❖ Vi respekterar domarens beslut
❖ Vi uppmuntrar till juste spel
❖ Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna
❖ Vi hälsar på varandra före matchen
❖ Vi tackar motståndarna och domare efter matchen på ett respektfullt sätt.
❖ Vi arbetar för att hålla innebandyn drogfri
❖ Vi har god stil på och utanför planen.

#viärskoghall
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