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I detta dokument sammanfattar vi hur Telge SIBK vill bedriva sin ungdomsverksamhet. 
Texten innehåller information, men även riktlinjer för både ledare, spelare och föräldrar. 
Policyn är ett levande dokument som kan ändras efterhand. Sportkommittén ansvarar för 
dokumentet som godkänns av styrelsen. Vi vill att alla som är involverade i föreningen 
läser igenom och håller sig uppdaterade om ändringar i denna policy samt i innebandy-
sammanhang verkar enligt den.

Välkommen till Telge SIBK!

Målsättning 

Vi vill att Södertäljes barn och ungdomar 
ska kunna spela innebandy, ha roligt, känna 
gemenskap och laganda samt känna att de 
utvecklas i att spela innebandy.

Vårt mål är att alla som är med och trä-
nar också ska ha möjlighet att spela med 
i matcher. Från 16 års ålder vill vi erbjuda 
en mer individuell aktiv spelarutveckling så 
att respektive lag kan fortsätta att nå fram-
gångar i en allt hårdare konkurrens i serier 
och cuper. Vi vill också kunna ge våra ung-
domar möjlighet till aktiv utveckling som 
spelare i både junior- och seniorspel på 
motions- eller elitnivå.

Vi önskar att föreningens spelare utvecklas 
stadigt framåt både med laget och indivi-
duellt. Detta uppnås genom aktivt använ-
dande av Svensk Innebandys Utvecklings-
modell (SIU) och Telge SIBK:s Röda Tråd.  
Hög träningsnärvaro är viktigt som medel 
att nå utvecklingsmålet. Utgångspunkten 
är att spelarna ska tycka det är roligt och 
utmanande. Tränares och ledares mål är att 
skapa en miljö där varje enskild spelare kan 
utveckla sina förmågor på bästa sätt. 

Vi ska också vara ett föredöme både på och 
utanför plan. Tillsammans gläds vi åt våra 
segrar och lär av våra förluster.

 Ursprung, bakgrund, tjej eller kille spelar 
ingen roll. Vi vill ge alla samma förutsätt-
ningar att utvecklas från sin nivå.

Har man någon gång börjat spela inneban-
dy i Telge SIBK ska föreningen kunna er-
bjuda spel på en för spelaren lämplig nivå. 
Dessutom ska vi informera spelare som vill 
sluta spela att det finns andra stimulerande 
uppgifter i föreningen som t ex domare, 
tränare eller övrig funktionär.

Vi vill visa våra ungdomar att föreningslivet 
är värdefullt och utvecklande och kan vara 
en språngbräda ut i det kommande arbets-
livet. Inom föreningen kan man förutom att 
utvecklas som innebandyspelare även upp- 
leva styrkan i samarbete och att som lag 
sträva mot gemensamma mål. Den insikten 
tror vi även bygger upp och utvecklar den 
enskilda individen.

Vi vill också att våra ledare ska få en chans 
att utvecklas så vi uppmuntrar och, till viss 
del, kräver vidareutbildning för att kunna 
ge våra ungdomar de bästa förutsättning-
arna.
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Övergripande riktlinjer för 
ungdomsverksamheten

• Skapa en meningsfull, lugn och harmo-
nisk tillvaro med kamrater och vuxna.

• Spelare, tränare/ledare och föräldrar ska 
verka som goda representanter för fören-
ingen. Tänk på att ni representerar hela  
föreningen när ni är klädda i våra klubb- 
kläder.

• Spelare och tränare/ledare ska fördel- 
aktigt representera sponsorer och sam-
arbetspartners.

• Äldre spelare ska agera som förebilder 
för de yngre. Vi uppmuntrar fadderverk-
samhet mellan lagen.

• Skolan ska alltid prioriteras före inne-
bandyaktiviteter, men med god planering 
ska dessa gå att kombinera.

• Denna ungdomspolicy tillämpas även 
på våra parasportlag och rena motions-
lag i den mån det är möjligt. T ex avviker  
åldersgrupperingen hos dessa av praktis-
ka skäl.

Vår värdegrund
Vår värdegrund uttrycker vi genom orden:  Gemenskap, Glädje,  Rent spel  och Utveckling.

 Några definitioner

Träningsgrupp
En grupp av spelare som tränar tillsammans 
och vars tränare/ledare tillsammans ansva-
rar för samtliga spelare. En träningsgrupp 
kan anmäla ett eller flera lag i sammandrag 
(poolspel) eller seriespel.

Åldersgrupp
En grupp av spelare i samma ålder som 
kan bestå av flera träningsgrupper och vars  
tränare/ledare tillsammans ansvarar för 
samtliga spelare.
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Spelare 

• Följer föreningens värdegrund och upp-
träder alltid på ett schysst och sportsligt 
sätt mot domare, lagkamrater, tränare/  
ledare, motståndare, funktionärer och 
publik.

• Är på rätt plats i utsatt tid och med rätt 
utrustning.

• Förväntas att i innebandysammanhang 
undvika kläder som associerar till annan 
förening, oavsett idrott.

• Måste erlägga sin medlems- och  
träningsavgift senast vid säsongsstart. 
Undantaget nya spelare som alltid får prov-
träna tre gånger innan de bestämmer sig 
för om de vill börja. Ingen spelare får spe-
la matcher innan medlems-/spelaravgift är 
betald och spelaren blivit licensierad via 
Svenska Innebandyförbundet. Vid licen-
sieringstillfället börjar även innebandy- 
förbundets spelarförsäkring att gälla.  

 Tränare / Ledare

• Bedriver verksamhet inom riktlinjerna för 
föreningens policy.

• Behandlar alla spelare med respekt och 
ser till att föreningens värdegrund följs.

• Föregår alltid med gott exempel – 
”lev som du lär”.

• Planerar träningar och annan verksam-
het i god tid.

• Slussar in nya spelare så dessa känner 
sig välkomna och ger dem förutsättningar 
att utvecklas med laget.
 
• Ger övervägande positiv återkoppling till 
spelarna.

• Är på rätt plats i utsatt tid och med rätt 
utrustning.

• Förväntas att i innebandysammanhang 
undvika kläder som associerar till annan 
förening, oavsett idrott. Vid match får man 
inte använda kläder som associeras till  
konkurrenter till föreningens nuvarande 
sponsorer.

Telge SIBK ska verka för att  
ungdomsverksamheten drivs i 
linje med Svenska Innebandy- 
förbundets dokument ”Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell” 

(SIU). 

Vem är du?

www.telgesibk.se
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Föräldrar - Några goda råd till våra största  
supportrar

• Bli inte arg på mig och kritisera mig inte 
om jag spelar dåligt eller förlorar.

• Lägg inte så stor vikt vid om jag vunnit 
eller inte. VM är inte imorgon och jag orkar 
nog inte fortsätta till VM om du pressar mig 
hela tiden.

• Ge mig beröm när jag lärt mig något nytt 
eller när jag kämpat hårt för att nå mitt mål.

• Ge mig gärna feedback efter matchen om 
det rör min attityd eller min kämpainsats. 
Där är det okej att ha förväntningar på mig.

• Ge mig gärna tips på hur jag ska äta och 
dricka eller hur jag återhämtar mig på bästa 
sätt med vila och sömn.

• Tjata inte på mig. Ge mig gärna praktiska 
råd, men om jag inte lyssnar vill jag att du 
låter mig begå mina misstag själv och dra 
lärdom av dem.

• Låt mig styra saker inom idrotten själv 
eller tillsammans med min tränare. Jag vill 
bli självständig och lära mig hur det går till 
att idrotta.

• Uppmuntra mig regelbundet så att jag 
vet att du bryr dig om mig och min idrott.

 • Trösta mig om jag är ledsen, stå ut med 
mig om jag är arg, skratta med mig när jag 
är glad.

• Uppträd med respekt för alla när du är 
med mig i idrotten. Det gäller domare, mot- 
ståndare, andra föräldrar, ledare, funktionä- 
rer, ja, alla som är där. Inklusive mig.

• Hjälp alla som är på plats i idrotten att 
trivas tillsammans. De är mina vänner och 
jag tycker om dem och idrotten. Om man är 
snäll kommer man långt.

• Jag kan se på dig och höra hur du säger 
saker om du är besviken, frustrerad eller arg 
när jag spelar match eller tränar. Då spelar 
det ingen roll vad du säger till mig, du sän-
der helt andra signaler till mig och andra.

• Uppmuntra mig gärna men ge inte tek-
niska eller taktiska råd till mig när det är 
match (helst inte annars heller) eftersom 
det gör det svårt och det blir rörigt för mig. 
Dina råd kan vara andra än tränarens.

• Jämför mig inte med andra spelare. Säg 
definitivt inte negativa saker om mina lag-
kamrater så att jag hör det.

Att vara idrottsförälder är inte alltid lätt. Här kommer ett par goda råd från någon som 
skulle kunna vara en ung innebandyspelare i Telge SIBK.

Foto: Roland Osbeck
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Allmänt 
• Tonvikt på kamratskap och lek. Lär kän-

na varandra och bygg upp en gemen-
skap.

• Spelare ska meddela sig till tränare vid 
frånvaro till match.

• Innebandy bör vara en av flera idrotter 
i spelarens vardag. Telge SIBK ska upp-
muntra och, i så stor utsträckning som 
möjligt, ge möjlighet till att prova på 
många olika idrotter.

Struktur 
• Träningsgrupperna ska i möjligaste mån 

vara åldershomogena, men hänsyn kan 
tas till syskon, kompisar, geografi, etc. 
Ingen indelning får göras baserat på hur 
långt spelarna kommit i sin innebandy-
utveckling.

• Alla ska få möjlighet att spela ungefär 
lika mycket.

• Antalet spelare i träningsgruppen fast-
ställs av ledarna. Ingen ska nekas spel 
p.g.a. bristande förmåga. En rimlig stor-
lek är cirka 20 spelare per grupp. Färre 
eller fler kan också vara optimalt bero- 
ende på var man tränar och hur tränar-
sammansättningen ser ut. Ledaren bör 
ha en dialog med sportkommittén om 
gruppsammansättningen om det börjar 
bli fler än 25 spelare i laget.

• Minst en ledare i laget, men gärna fler, 
ska ha gått Grundutbildningen och kur-
sen ”Människan” arrangerade av Söder-
manlands Innebandyförbund.

Utveckling 
• Fokus på individuell utveckling.
• Spelarna ska rotera på olika positioner i 

laget.
• Lagkaptensrollen ska rotera inom laget.
• Spela sammandrag från det att laget 

startar sin andra eller tredje säsong. Vi 
ska alltid sträva efter att lagen spelar på 
en nivå där matcherna blir så jämna som 
möjligt.

• Deltag gärna i någon cup som arrange-
ras i närområdet.

Policy för spelare 5-9 år

Grön nivå ”Rörelseglädje”
Träning 
• Som regel träning en gång i veckan. Om 

tränarna önskar och om klubbens hall-
tider tillåter är det möjligt att träna två 
gånger per vecka. Ofta ägnas en del av 
träningen åt matchliknande spel.

• Mångsidig träning, med inslag av balans 
och koordination (motoriska färdighe-
ter).

• Kognitiv och emotionell utveckling.
• Informera om allsidig styrketräning och 

vikten av daglig fysisk aktivitet.
• Stort fokus på individuell teknik och  

utveckling.
• Enklare regelkunskap.
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Allmänt 
• Tonvikt på kamratskap och lek.
• Spelare ska meddela sig till tränare vid 

frånvaro till match.
• Innebandy bör vara en av flera idrotter 

i spelarens vardag. Telge SIBK ska upp-
muntra och, i så stor utsträckning som 
möjligt, ge möjlighet till att prova på 
många olika idrotter.

• Inför gemensam dusch efter träning/
match för att få ihop gruppen.

Struktur 
• Träningsgrupperna ska i möjligaste mån 

vara åldershomogena, men hänsyn kan 
tas till syskon, kompisar, geografi, etc. 
Ingen indelning får göras baserat på hur 
långt spelarna kommit i sin innebandy-
utveckling.

• Alla ska få möjlighet att spela ungefär 
lika mycket. Om en träningsgrupp är an- 
mäld till flera matchserier på olika nivå- 
er får tränarna i viss mån styra laguttag- 
ningarna så att spelarens nivå på bästa 
sätt motsvarar seriens nivå.

Policy för spelare 9-11 år

Blå nivå ”Lära sig träna”

• Antalet spelare i träningsgruppen fast-
ställs av ledarna. Ingen ska nekas spel 
p.g.a. bristande förmåga. En rimlig stor-
lek är cirka 20 spelare per grupp. Färre 
eller fler kan också vara optimalt bero- 
ende på var man tränar och hur tränar- 
sammansättningen ser ut. Ledaren bör 
ha en dialog med sportkommittén om 
gruppsammansättningen om det börjar 
bli fler än 25 spelare i laget.

• Minst en ledare i laget, men gärna fler, 
ska ha gått lägst Grundutbildningen och 
utbildningen ”Människan” arrangerade 
av Södermanlands Innebandyförbund.  

Utveckling 
• Fokus på individuell utveckling och 

grundläggande tekniska färdigheter.
• Spelarna ska uppmuntras och få chan- 

sen att spela på olika positioner i laget. 
Mot slutet av den blåa perioden bör led- 
arna sträva efter att ha fasta målvakter.

• Lagkaptensrollen ska rotera inom laget.
• Spel i Sammandragsspel (poolspel) eller 

Serie beroende på ålder och hur långt 
laget som helhet kommit i utveckling- 
en. Vi ska alltid sträva efter att lagen 
spelar på en nivå där matcherna blir så 
jämna som möjligt.

• Deltag gärna i några cuper. Även en över- 
nattningscup.

Träning
• Träning 1–2 gånger i veckan. Från tio 

år rekommenderas två träningspass per 
vecka och daglig fysisk aktivitet.

• Mångsidig träning, med inslag av koor- 
dination, balans och allsidig styrketrä-
ning med egna kroppen.

• Stort fokus på individuell teknik och ut- 
veckling.

• Ökad dos av matchliknande tränings- 
spel.

• Fördjupad regelkunskap.
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Allmänt  
• Kamratskap och lek är fortfarande vik-

tiga ingredienser men högre krav ska 
ställas på spelarnas inställning till att 
utvecklas som spelare.

• Spelare ska meddela sig till tränare vid 
frånvaro till både träning och match.

• Telge SIBK ska uppmuntra och, i så stor 
utsträckning som möjligt, ge möjlighet 
till att prova på många olika idrotter.

Struktur 
• Träningsgrupperna ska i möjligaste mån 

vara åldershomogena, men hänsyn kan 
tas till syskon, kompisar, geografi, etc. 
Ingen indelning får göras baserat på hur 
långt spelarna kommit i sin innebandy-
utveckling.

• Alla ska få möjlighet att spela matcher 
regelbundet. Om en träningsgrupp är 
anmäld till flera matchserier på olika 
nivå får tränarna i viss mån styra lag- 
uttagningarna så att spelarens nivå på 
bästa sätt motsvarar seriens nivå.

• Antalet spelare i träningsgruppen fast-
ställs av ledarna. Ingen ska nekas spel 
p.g.a. bristande förmåga. En rimlig stor-
lek är cirka 20 spelare per grupp. Färre 
eller fler kan också vara optimalt bero- 
ende på var man tränar och hur tränar-
sammansättningen ser ut.

• Minst två ledare ska ha gått lägst Grund- 
utbildningen plus ytterligare en av Sö-
dermanlands Innebandyförbund arrang- 
erad ungdomsledarutbildning.

Policy för spelare 12-14 år

Röd nivå ”Träna för att träna”

Utveckling 
• Fokus på innebandyspecifika färdighe-

ter.
• Deltar i seriespel och turneringar.
• Vi ska alltid sträva efter att lagen spelar 

på en nivå där matcherna blir så jämna 
som möjligt.

• Spelarna ska uppmuntras och få chan- 
sen att spela på olika positioner i laget.

• Lagkaptensrollen ska rotera inom laget.
• Spelarna ska uppmuntras att prova trä-

ning på högre nivå (äldre) för att stimu-
leras i sin utveckling.

• Spelarna lär sig jobba med sin individu- 
ella utveckling med hjälp av tränarna.

Träning 
• Träning två gånger i veckan. Önskemål 

från enskilda spelare som vill träna mer 
ska hörsammas och om möjligt genom-
föras genom samarbete med andra trä-
ningsgrupper.

• Mångsidig träning, med inslag av balans 
koordination och systematisk styrketrä-
ning. Introduktion till mer fysisk träning.

• Stort fokus på individuell utveckling 
kopplat till teknik, taktik och fysik.

• Uppvärmning och nedjoggning efter 
varje träning och match.

• Separat målvaktsträning.

www.telgesibk.se
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Allmänt  
• Utveckla spelare för juniorspel och slus- 

sa upp spelare som är redo oavsett ål- 
der.

• Spelare ska meddela sig till tränare vid 
frånvaro från träning respektive match. 
Vid skada eller icke smittsam sjukdom 
bör spelaren vara på plats vid träningar-
na även om denne inte kan delta aktivt.

• Verksamheten bör vara planerad för 
att spelaren bara har innebandyn som 
idrott men verksamheten ska vara flex- 
ibel och kunna erbjuda lösningar även 
för spelare med andra idrotter.

• Utveckla spelare såväl socialt som sport- 
sligt (mental förberedelse). Påminn spe- 
larna att de är förebilder för de yngre 
spelarna i föreningen.

Struktur 
• Om antalet spelare överstiger vad som 

är lämpligt kan en åldersgrupp indelas 
i flera träningsgrupper. Träningsgrup- 
perna skall vara nivåindelade men viss 
rotation skall alltid förekomma mellan 
grupperna.

• Ledarna för en åldersgrupp har ett ge- 
mensamt ansvar för hela gruppen, oav- 
sett hur många träningsgrupper som 
finns. Om det finns flera träningsgrup- 
per utses en ledare som huvudansvarig 
för hela åldersgruppen.

Policy för spelare 14-15 år

Röd nivå fortsättning ”Träna för att träna”

• Samtliga ledare bör ha genomgått 
Grundutbildningen. Minst en tränare, 
men gärna fler, ska varje år gå minst en 
fördjupningskurs i Södermanlands Inne-
bandyförbunds regi på röd nivå.

• Om möjligt ska det finnas en extern (ej 
förälder) tränare över 20 år i varje ål-
dersgrupp.

 
Utveckling 
• Delta i seriespel och turneringar.
• Ledarna ska ge individuell feedback till 

varje spelare.
• Spelare ska få information om kost och 

skadeförebyggande träning relaterat till 
innebandy.

• Spelarna ska ges möjlighet att engagera 
sig som tränare för yngre lag.

Träning 
• Träning 2-3 gånger i veckan.
• Fortsatt individuell teknikträning men 

med ett ökande inslag av spelövningar.
• Ska lära sig olika typer av spelsystem 

och få taktikundervisning.
• Systematisk styrketräningsteknik med 

kroppen som belastning samt kondition.
• Uppvärmning och nedjoggning efter 

varje träning och match.
• Separat målvaktsträning. 

www.telgesibk.se
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Intag av nya spelare 

Telge SIBK är positiva till att ta in nya spela-
re. Om det finns plats i befintliga tränings- 
grupper kan nya spelare börja kontinuerligt 
under året. Då ledare för en träningsgrupp 
har någon frågeställning runt intag av nya 
spelare kan diskussion föras med sport-
kommittén.

Uppstart av nya träningsgrupper 

Nya träningsgrupper ska i möjligaste mån 
vara åldershomogena, dvs. alla spelare är 
födda samma år. Nystart av träningsgrupper 
sker i regel i åldern 5-7 år. När en mycket 
ung spelare vill börja spela fast vi inte ännu 
har ett knattelag i den åldern bör man infor-
mera om att man från året efter kommer att 
tillhöra det laget som startas då och som är 
i rätt ålder. Om det finns ett stort intresse, 
och om befintliga träningsgrupper är fulla, 
kan nya träningsgrupper startas även för 
äldre spelare.

Övergångar mellan föreningar 

Om en spelare anmäler sitt intresse för att 
spela i Telge SIBK ska vi kontakta spelarens 
nuvarande förening/ledare innan det första 
träningstillfället. Spelare som inte fyllt 18 
år företräds i övergångsfrågor av sina måls- 
män.

Om en spelare anmäler sitt intresse i sam-
band med en träning så är det ok att låta 
spelare träna, men direkt efter kontaktar vi 
spelarens nuvarande förening/ledare. 
Varken klubben eller klubbens ledare ska 
aktivt värva spelare under pågående sä-
song. Från och med 16 års ålder kan klub-
ben i vissa fall aktivt försöka värva spelare 
från andra föreningar. Det är aldrig den en-
skilde ledaren som ska göra det utan det 
sker i samråd med föreningens sportkom-
mitté.

Vi accepterar att våra spelare väljer att 
spela för en annan förening. Vi kommer ta 
emot övergångsbegäran och hantera den-
na så snabbt vi kan. Vid övergångar från 
Telge SIBK till annan förening kommer vi 
kontrollera eventuella avtal, att spelaren 
betalat sin medlems-/spelaravgift samt att 
spelaren återlämnat allt föreningsmaterial, 
innan vi signerar övergången.

Endast behörig person i sportkommitté el-
ler ordförande kan underteckna en sådan 
övergångsbegäran. Det är från föreningens 
sida önskvärt med en avgångsintervju eller 
samtal med lämnande spelare och förälder 
för att förstå varför denna vill lämna fören-
ingen.

Lån av spelare mellan tränings-
grupper 

Det är tillåtet att inom föreningen låna spe-
lare från andra träningsgrupper för träning, 
spel i match eller cup. Dock måste det alltid 
föregås av att spelaren, spelarens målsmän 
samt ledarna för respektive träningsgrupp 
är överens. Det bör tydligt framgå att det 
ordinarie laget går i första hand för den 
spelaren och att det är extra träning och 
möjlighet till extra utveckling som erbjuds. 
Det är viktigt med en öppen kommunika-
tion till/mellan de båda lagen runt detta.

Inga andra än ledarna för respektive trä-
ningsgrupp får ta initiativ till eller komma 
överens om lån av spelare mellan tränings-
grupper. Ledarna ska verka för ett väl ut-
vecklat träningsutbyte mellan åldersgrup-
perna.
 

Generell policy
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Ledarna i en träningsgrupp och 
dess uppgifter

En träningsgrupp leds av sina tränare och 
det skall även finnas en lagledare knuten 
till laget.

Det är viktigt med en bra dialog mellan 
ledarna. Dessa träffas helst redan i augusti 
och planerar säsongen ihop. Vem gör vad? 
Vilka cuper vill vi åka på? När vill vi ha ut- 
vecklingssamtal med spelarna? Hur ska de 
se ut? Vad vill vi få fram? Har vi något som 
vi vill jobba på med träningsgruppen i år? 
Hur ökar vi sammanhållningen? Behöver vi 
några regler? Har vi rätt eller tillräcklig ut- 
bildningsnivå? Hur kan vi få alla att utveck- 
las bäst?

En träningsgrupp bör ledas av minst två trä- 
nare. Alla lag har olika förutsättningar och 
det är viktigt att utnyttja den enskilde trä-
narens bästa egenskaper.

Efterhand som ansvaret och arbetsinsatsen 
ökar är det bra ifall det finns flera som kan 
dela på ansvaret. Även den sportsliga ut- 
vecklingen av lagen gynnas av att det finns 
flera tränare som gemensamt kan hjälpas 
åt.

Kallelse till match

Lag till sammandrags- och seriespel anmäls 
av föreningens sportkommite i samråd med 
tränare/ledare.

Samtliga spelare som kallas till match ska 
spela. Telge SIBK ska aldrig ha ungdomslag 
där någon spelare blir ”bänkvärmare”

Uttagning av spelare ska ske utifrån den-
na policy så att det ger ett lämpligt antal 
samt från och med röd nivå även utifrån 
spelarnas nivå i vissa fall. Ett aktivt samar-
bete mellan  närliggande åldersgrupper ska 
uppmuntras genom uppflyttning av spelare 
för att fylla vakanser vid matchspel.

Distrikts- och SM-tävlingar 

Vid spel i Distriktsmästerskap och Svenska 
Mästerskap (inkluderar även SIBF Cup) eller 
i vissa fall andra tävlingar (efter styrelse-
beslut) finansieras anmälningsavgiften av 
föreningen. Sportkommitén utser ansvariga 
ledare för varje SM-klassad tävling där de 
bästa spelarna tas ut oavsett ålder. Detta 
gäller från och med P16/F16 där bästa möj-
liga lag som föreningen kan ställa på plan 
tas ut. Man ska inte ta hänsyn till ålder utan 
yngre spelare ska ges samma möjligheter 
som äldre om de är bra nog. Laget match-
as för att gå så långt som möjligt i turne-
ringarna. Det är även möjligt för ledarna i 
P16/F16 och uppåt att ställa upp med flera 
nivåindelade lag om spelarantalet tillåter 
det.

Övriga turneringar

För lag som spelar sammandrag bekostar 
föreningen anmälan för så många lag som 
krävs för att alla spelare ska kunna vara 
med och spela.

Vill laget åka på ytterligare turneringar ska 
dessa finansieras av laget självt. Detta görs 
antingen genom att laget jobbar ihop en 
kassa genom egna aktiviteter, med gemen-
samt arbete eller via föräldrafinansiering.

Spelarutveckling och distriktslag i 
SÖIBF:s regi

Deltagande i spelarutveckling och spel i 
distriktslag uppmuntras och de olika led-
arna för respektive träningsgrupp har ett 
gemensamt ansvar att informera spelarna 
om dessa. Kostnaden för detta står spelarna 
och deras föräldrar för.
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Utbildning 

Alla tränare erbjuds utbildningar som mot- 
svarar den nivå de är tränare på. Ungdo- 
mar uppmuntras att utbildas till ledare och 
domare. Utbildningen är oftast kostnadsfri 
för ledarna/deltagarna.

Användande av skyddsglasögon 

Svenska Innebandyförbundet föreskriver 
att alla spelare med B-licens (t.o.m säsong- 
en man fyller 16 år) ska använda sig av 
godkända innebandyglasögon vid både trä- 
ningar och matcher.

Matchställ

Samtliga lag ska spela matcher i förening-
ens matchtröjor om inget annat har över-
enskommits. 

Matchkläder används enbart under match 
eller speciella tillfällen när lagledningen 
säger till.

Shorts och strumpor är personliga och det 
står den enskilde spelaren själv för. Short-
sen ska vara röda och strumporna vita och 
finns hos Telge SIBK:s utsedda leverantör. 
Fabrikatet styrs av föreningens gällande 
materialavtal.

Policyn är reviderad och fastställd styrelsen i Telge SIBK februari 2017.

Föreningsmaterial 

I varje träningsgrupp ska det finnas en 
bas-uppsättning bestående av bollar, västar,  
konor och sjukvårdsväska. Ett lämpligt antal 
bollar är antal spelare i truppen multipli-
cerat med 1,5. Påfyllning av förbruknings-
material gör lagen själva hos föreningens 
utsedda leverantör mot faktura på laget. En 
mindre årsbudget för detta finns per lag.

För lag som spelar i sammandrags- 
(Poolspel) och seriespel tillhandahåller 
föreningen två målvaktsutrustningar per 
träningsgrupp utifrån behov. Med mål- 
vaktsutrustning avses byxa, tröja och hjälm. 
Handskar, suspensoar, knäskydd och övrig 
extrautrustning är personlig och bekostas 
inte av klubben. Hjälm blir personlig och in- 
förskaffas privat vid 13 års ålder. Även yngre 
lag kan få låna målvaktsutrustning för att 
prova på spel med målvakt.

Ej godkända och icke budgeterade inköp 
bekostas av gruppen/laget självt. Bortaställ 
finns ibland för utlåning på kansliet och 
återlämnas, givetvis tvättade, per omgåen-
de efter användande. Vid seriespel kan la-
gen om det anses nödvändigt erhålla egna 
bortaställ.

 

Foto: Roland Osbeck
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