I
INNEBANDYLEDARE
Du vill prova att vara ledare i Innebandy? Härligt!
Som ledare i Finspångs Innebandyklubb kommer du:
•

Få ha roligt

•

Få många ledarkompisar och lära känna massor av härliga innebandyungar

•

Leda träningar och matcher i linje med FIBK’s policy för Utbildning av Spelare och idén ”Laget före Jaget, med
utveckling av Jaget i Laget”

•

Få vara dig själv – Alla är Olika och Olika är Bra

För att det ska fungera så bra som möjligt vill FiBK:
•

Att innan du börjar som ledare beställer ett polisregisterutdrag och visar för någon i styrelsen

•

Att vi är minst en ledare per sex barn. Då säkerställs att varje barn hinner bli sett, och att det är tillräckligt många
ledare för att kunna hantera träningar på ett bra sätt.

•

Att man i ledargruppen utser vem som är ansvarig för:
o

Träningar och övningar (en eller flera)

o

Kontaktperson för motståndare

o

Nyheter och spelaradministration på hemsidan

o

Skicka matchkallelser

o

Kalla domare till matcher i Finspång

Föräldrar:
Vi vill engagera så många föräldrar som möjligt och det är också för att ledarna ska kunna koncentrera sig på träningar
och matcher.
I början av varje säsong bör det hållas ett föräldramöte då följande grupper utses:
•

Matchgrupp – som ser till att sekretariatet fungerar som det ska. Ett par personer lär sig hur klockan och
högtalaranläggningen fungerar
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•

Kioskgrupp – som ser till att kiosken bemannas vid poolspel/matcher i Finspång

•

Lotteri-och försäljningsgrupp – tar hand om försäljningen av bingolotter till jul och om det är annat från klubben
eller laget som ska säljas

•

Att samtliga föräldrar förstår sin viktiga roll i att hjälpa till kring träning/match med sargbygge, uppsättning av
vepor, tvätt av matchställ etc.

Innebandy är tävling och vuxna (både ledare och föräldrar) kan få för sig att det viktigaste är att vinna, medan det
viktigaste är att ha roligt, fair play och att så många som möjligt mår bra i och kring innebandyn.
Därför är det viktigt att vi som ledare föregår med gott exempel. Domaren är i en utsatt position, och vi bemannar våra
matcher med egna ungdomsdomare. För att de ska få en positiv upplevelse ;
•

accepterar vi alltid domarens beslut

•

plockar av barn från planen som behöver lugna ner sig

•

vi peppar och pushar positivt från bänken

Under matcherna försöker vi prata mest med de som för tillfället är på bänken.
Vi pratar med ledare/spelare/föräldrar som kanske blir lite för engagerade.

Hjälp i föreningen:
På laget.se hittar man
•

föreningens stadgar och policydokument

•

uppgifter om olika ansvarsområden t.ex. material och kontaktuppgifter till dem

•

styrelsens sammansättning

Registrera dina uppgifter på laget.se så når vi varandra lättare inom klubben.

