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Policy för deltagande i ungdomscuper med SM-status
Newbody Cup 13 år
Samtliga årslag från föreningen kan delta. Målsättning är att spelarna ska få prova på.
Föreningen ser positivt på att lag deltar och betalar anmälningsavgifter till SIBF. Ett
eventuellt deltagande beslutas av laget själva, dock måste laget meddela kansliet senast 15
maj om man inte tänker delta. Vid deltagande ska lagets samtliga spelare omfattas för spel.
Samtliga anmälningsavgifter och licensavgifter betalas av föreningen. Kostnader för resa
delas mellan laget och föreningen. Föreningen betalar eventuell övernattning på hårt
underlag (klassrum eller liknande), hotell eller liknande betalas av laget.

Newbody Cup 14 år
Samma förutsättningar som vid 13 år, förutom att samtliga kostnader utöver
anmälningsavgiften betalas av laget.

Newbody Cup 15 år
Ett flicklag och ett pojklag per årgång kan delta. Uttagningar till respektive lag görs av Umeå
City IBF:s sportansvarige (eller av styrelsen utsedd) tillsammans med berörda ledare. I en
uttagning skall förutom kvaliteten på spelare, även vägas in träningsnärvaron i ordinarie lag
och en vilja att satsa på innebandy. Ledare från respektive lag ska också tillsammans med
sportansvarig sköta och leda ev. träningar och matchning. Eventuella extra träningar och
matcher får inte krocka eller konkurrera med lagens ordinarie verksamhet. Målsättningen är
att förbereda spelarna på ett deltagande i U-16 SM. Föreningen ser positivt på att lag deltar
och betalar anmälningsavgifter till SIBF. Truppen bör innehålla max 20 spelare inklusive
reserver. Även spelare från yngre åldersgrupper kan omfattas, men kvalitetsmässigt ska
dessa spelare då vara tillräckligt bra för att konkurrera om en plats på två femmor. Vid
ungefär liknande kvalifikationer ska ålder avgöra. Extra träningstider för laget ordnas av
föreningen genom kansliet. Samtliga anmälnings- och licensavgifter betalas av föreningen.
Kostnader för resa delas mellan laget och föreningen. De uttagna spelarna kan eventuellt
omfattas av sponsorjobb eller lotteriförsäljning, allt för att minska föreningens kostnader.
Föreningen betalar eventuell övernattning på hårt underlag (klassrum eller liknande), hotell
eller liknande betalas av laget.
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Ungdoms SM F/P 16 år
Ett flicklag och ett pojklag per årgång kan delta. Uttagningar till respektive lag görs av Umeå
City IBF:s sportansvarige (eller av styrelsen utsedd person) tillsammans med berörda ledare.
Målsättningen är att kvalificera laget till SM-slutspel och slutligen SM-guld. Föreningens
ambition är att delta med de mest kvalificerade spelare som finns i föreningen.
I en uttagning skall förutom kvaliteten på spelare, även vägas in träningsnärvaron i ordinarie
lag och en vilja att satsa på innebandy. Även de som finns i yngre åldersgrupper, och som
uppfyller de tekniska och taktiska kunskaper som krävs kan omfattas men kvalitetsmässigt
ska dessa spelare då vara tillräckligt bra för att konkurrera om plats på två femmor. Vid
ungefär liknande kvalifikationer ska ålder avgöra. Efter den slutliga uttagningen bör truppen
innehålla max 20 spelare inklusive reserver. Extra träningstider för laget ordnas av
föreningen genom kansliet. Eventuella extraträningar och matcher bör inte krocka eller
konkurrera med lagens ordinarie verksamhet. Samtliga anmälnings- och licensavgifter
betalas av föreningen. Kostnader för resa delas mellan laget och föreningen. De uttagna
spelarna kan eventuellt omfattas av sponsorjobb eller lotteriförsäljning, allt för att minska
föreningens kostnader. Föreningen betalar eventuell övernattning på hårt underlag
(klassrum eller liknande). Hotell eller liknande betalas av laget själv och där föreningen kan
ge visst bidrag.

