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Introduktion
Policy eller förhållningsregler
Detta dokument beskriver föreningens policy, eller med andra ord förhållningsregler. Dessa syftar till
ge vägledning till föreningens ledare, spelare, spelarföräldrar och andra intressenter, så att
föreningen på bästa sätt ska kunna bedriva verksamheten enligt dess stadgar och värdegrund.
Policyn baseras på erfarenheter från tidigare situationer.
Vid situationer för vilka det saknas specifik policy, se kapitlet Problem- och konflikthantering.

Verksamhetens syfte och värdegrund
Järfälla IBK bildades 1983 och är därmed en av Sveriges äldsta innebandyföreningar.
Vår breda ungdomsverksamhet är vårt adelsmärke. Den är viktig på många sätt, inte bara för att fylla
på våra seniorlag utan också för att få ungdomar att engagera sig i idrott. Varje vecka kommer våra
ungdomar bära klubbens färger med stolthet och trygghet. Bakom alla dessa ungdomar finns en stor
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stab av ungdomsledare som med sitt engagemang leder och utvecklar våra ungdomar och
föreningen.
De flesta som sysslar med idrott gör det i syfte att vinna, något som nästan alla tycker är roligt. För
att uppnå detta är det viktigt att spelarna under sin tid i Järfälla IBK utvecklas både tekniskt och
taktiskt. Men innebandy handlar också om bidra till en fostran och utveckling av enskilda individer,
respekt för individen och om att bedriva lagspel på många olika nivåer. Detta gör att det finns en rad
aspekter att ta hänsyn till i föreningens verksamhet.
Som stöd för detta ansvar och för att förverkliga vår verksamhetsidé har föreningen satt ned följande
policy för verksamheten.
•
•
•

•

•
•

•
•

Vi ska genom långsiktigt arbete med en professionell organisation och solid ekonomi vara det
naturliga valet av innebandyklubb för norra Storstockholms mest lovande spelare.
Vi ska, för våra yngre åldersgrupper, se på innebandy som en lek där intresset för innebandy
grundläggs.
Vi ska bedriva en breddverksamhet från de lägsta åldrarna upp till och med BJ-nivån där alla
ska ges tillfälle att delta. Resultatorienteringen ska ske med försiktighet under ungdomsåren,
med den dubbla målsättningen att dels ska alla som börjat spela i Järfälla IBK kunna erbjudas
möjlighet att spela kvar i föreningen fram t o m BJ-åldern, dels att nå resultat i
tävlingssammanhang i de senare ungdomsåren och på juniornivå.
Vi ska bedriva en seniorverksamhet på såväl herr- som damsidan på så hög nivå som möjligt,
ytterst med målsättningen att representeras i högsta serien. Denna del av verksamheten ska
baseras bland annat på föreningens förmåga att utveckla egna spelare liksom förmågan att
skapa ekonomiska förutsättningar som möjliggör denna representation.
Vi ska uppträda ödmjukt med ett gott kamratskap och med föreningskänsla, visa hänsyn mot
människor vi möter och spela innebandy enligt fair play.
Vi ska ha en gemenskap mellan ledare, spelare, föräldrar och andra aktiva i föreningen där
alla ges tillfälle att både medverka i och påverka verksamheten och där alla också känner
ansvar att bidra till föreningens verksamhet och utveckling.
Vi ska, genom olika arrangemang, en väl utvecklad kommunikation samt marknadsföring av
föreningen, utveckla föreningskänslan och föreningens attraktivitet.
Vi ska, genom utbildningsinsatser och en etablerad föreningskänsla, arbeta mot målet att
internt kunna säkerställa föreningens behov av kompetenta ledarresurser.

I våra värderingar följer vi också SIU, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Problem- och konflikthantering
Problem och konflikter är något som förr eller senare uppstår i en grupp. Det är inte en fråga om de
uppstår, utan när. Det kan handla om konflikter inom och mellan grupper respektive mellan olika
personer (spelare, ledare och föräldrar). När det gäller spelare har även ålder betydelse.
Skillnaden mellan problem och konflikt kan vara hårfin och är ibland bara steg i processen. Fånga upp
problemet innan det blir en konflikt. Det finns det inga fullständigt klara svar på hur konflikter ska
hanteras. Oftast är inte det ena fallet det andra likt. Men alla inblandade upplever konflikter som
jobbiga och tråkiga.
Om det saknas uppstår en konflikt som saknar policy gäller följande allmänna hantering.
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Försök lösa konflikten internt genom diskussion med de inblandade. Detta bör ske senast
dagen efter att konflikten uppstod.
En spelare eller förälder får aldrig lösa konflikten på egen hand genom att t ex byta lag inom
föreningen. Om en sådan situation uppstår måste alltid ledare i det nya laget kontakta ledare
i det ursprungliga laget för att ta reda på vad som orsakat konflikten.
Kan konflikten inte lösas internt ska styrelsen hjälpa till att lösa problemet. Detta ska ske
senast den 2:a dagen efter händelsen.
Under tiden konflikten är under utredning får spelaren inte representera annat lag än sitt
ursprungliga lag.
Styrelsen beslutar sedan om åtgärd för att lösa konflikten. Denna åtgärd kan inte överklagas.

Ibland tar det tid innan en konflikt uppstår, då det kan ha gått lång tid innan någon av parterna
agerar. I dessa lägen tar det givetvis längre tid att lösa konflikten. För de fallen ska föreningen agera
enligt följande:
•
•
•

Fakta inhämtas från de berörda parterna.
Parterna konfronteras i ett möte med styrelsen.
Utifrån detta möte beslutar styrelsen om åtgärd för att lösa konflikten. Denna åtgärd kan inte
överklagas.

Från det år spelarna fyller 16, rekommenderar föreningen att konflikter löses med den enskilde
spelaren alternativt spelargruppen. Vid särskilda fall kontaktas även vårdnadshavare. Vi
rekommenderar även att man från 16 års ålder bildar spelarråd som har kontinuerliga möten med
lagledningen. Syftet är att tillsammans diskutera verksamheten.
Uttryck eller diskussioner om missnöje med föreningens eller något lags verksamhet ska inte
förekomma under träningar. Medlem som vill framföra kritik eller annat återkoppling ska ta upp det
först med respektive lags ledning utanför träning. Om konflikten eller ärendet inte går att lösa på det
sättet ska frågan lyftas först till eventuell verksamhetsansvarig och sedan vid behov till föreningens
styrelse. Ju snabbare en konfliktfråga hanteras, desto större är chansen att den går att lösa innan den
växer till ett ännu större problem - därför rekommenderas alla medlemmar att ta upp frågor
omedelbart då de uppstår.

Träningstider – prioritering och fördelning
Riktlinjer för träningstider och hallar:
•
•
•
•
•

Rekommenderat antal träningar per vecka enligt ledarguiden utgör nyckel att fördela tider.
Viss obalans kan förekomma för att utnyttja alla möjliga tider.
Representationslagen har prioritet vid fördelning av tider, följt av juniorlagen.
Alla lag i samma åldersgrupp har rätt till lika många träningstider oavsett serietillhörighet,
och ingen skillnad görs heller på tid på kvällen eller omfattning.
Match prioriteras före träning, och evenemang före både match och träning.
Sena träningstider undviks för lägre åldersgrupper.

Uttagning till distriktslag och spelarutveckling
Öppenhet och opartiskhet gäller vid uttagning till spelarutvecklingsverksamhet.
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Det är viktigt att uttagning till distriktslag och spelarutvecklande träningar är öppen och att man är
tydlig med vilka kriterier som gäller. Det är också viktigt att de spelare som inte är uttagna, men som
är nära, får återkoppling om vad de behöver förbättra.
Det är tränarna som tar ut spelare för spelarutvecklande träningar. Kriterierna ska inte bara omfatta
spelintelligens och fysiska och tekniska kvalitéer, utan även inställning, vilja, lagspelare och
föredöme.
Uttagning till spelarutvecklande träningar kan vara känsligt på grund av att tränare har sina egna
barn med och de kan misstänkas för att favorisera dem. Det kan även vara så att enstaka föräldrar
tycker att just deras barn ska bli uttagna. Det händer att föräldrar anser att uttagning mörkats och
information har saknat, eller att man anser att uttagningen inte varit rätt. Därför är öppenhet och
tydlighet viktigt.
Det är inte bara sportsliga meriter som avgör utan det handlar också om talang för framtiden,
kamratskap och intresse. Spelarna ska också veta att dörren inte är stängd, om man inte blir uttagen,
utan att man fortfarande kan komma med genom att prestera på matcher så att detta
uppmärksammas.

Prioritering matcher mellan åldersgrupper och träningsgrupper
Lag i högre serier kan ha prioritet vid användning av spelare. Vi verkar för både gemensam och
individuell utveckling.
Ett seniorlag kan ha rätt att låna en spelare trots att spelaren har match i sitt normala ungdomslag
samtidigt. Man får dock inte i onödan underminera möjligheter för det ”utlånande laget” att på bra
sätt kunna genomföra sina matcher. Man får inte heller utarma en åldersgrupp genom att för många
tongivande spelare i princip lämnar det egna laget, även om det är tillfälligt.
Det finns för närvarande ingen gyllene väg att följa. Att fylla på med spelare från andra lag kräver en
tydlig kommunikation, och att den framförallt är gemensam och överenskommen mellan berörda lag
i god tid och helst inför varje säsong.
Om inte policyn kan avgöra måste beslut tas i det specifika fallet. Föreningens respektive individens
bästa gäller vid beslut. Se även under konflikthantering.
Föreningen vill bedriva individuell utveckling och stödjer bland annat att låta spelare träna och
matchas mellan olika lag och åldersgrupper. Det kan då uppstå frågor om hur man ska prioritera vid
kollision mellan matcher i olika serier eller åldersgrupper.
Vi ser gärna att duktiga spelare stimuleras och får chansen att prova lyckan i ett lag i högre serie.

Lån av spelare respektive provträning i sannolikt syfte att värva
spelare till annan förening
Värvning av ungdomsspelare från vår förening och övergång till annat lag ska ske under kontroll och
överinseende av styrelse, berörda ledare i laget, samt föräldrar.
För att vi ska godkänna lån eller övergång till andra lag i ung ålder ska följande punkter beaktas:
•

Kansli och lagledare i berört lag ska vara kontaktat av den externa föreningen.
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Vid lån ska det passa in i vår förenings verksamhet, det vill säga inte inverka negativt på
någon match eller cup. Det handlar mest om att tidpunkten är lämplig, inte bara för aktuell
spelare utan även för det lag som han eller hon spelar i. Detta avgör ledarna.
Vid provträning eller övergång ska föräldrarna veta vad det innebär och att de anser att
spelaren mogen.
Spelaren ska själv veta vad han eller hon ger sig in på.
Provträningen ska inte innebära något definitivt utan att han eller hon ska kunna backa ur.
Spelaren i fråga ska veta att han eller hon alltid är välkommen tillbaka.

Syftet med policyn är att säkerställa att spelarens bästa i första hand beaktas.
Olika lag har vid flera tillfällen kontaktat oss för att ”låna” spelare till sommarturnering eller önskat
att de ska provträna. På sikt har det rört sig om värvning. Ett absolut krav är att föreningen i fråga
kontaktar kansliet, eventuellt via lagledaren i berört lag. Kansliet kontaktar därefter ledare som
kontaktar förälder och spelare. Den externa föreningen får aldrig gå direkt på spelare. Om det händer
ska det meddelas till kansliet.
Ovanstående är påkallat vid värvning, inte om spelaren själv initierar ett klubbyte.
Vi ska aldrig hindra en spelare som vill byta förening att göra det. Det viktiga är att vi, med vår
erfarenhet, ser till att det sker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Att ta in eller neka att ta in nya spelare utifrån
Vår förening vill kunna erbjuda innebandy för alla. För de fall resurser och förmåga inte räcker till, får
lagen inte själva besluta om att neka att ta in spelare.
En åldersgrupp eller träningsgrupp eller ett lag kan känna ett behov att säga nej till att ta in nya
spelare. Det är i första hand en bedömning som görs av berörda ledare, då de bedömer om de kan ta
emot fler. Det får ju inte påverka de som redan är med (ledare och spelare) på ett negativt sätt.
Orsaken till att inte kunna ta emot fler spelare kan vara alltför hög belastning på ledarna, med för få
ledare i förhållande till spelare.
Kommunikationen internt inom åldersgrupperna är viktig. På så sätt kan man ha en dialog om
möjligheterna att ta in nya spelare. Om aktuell grupp inte har möjlighet att ta emot kan spelaren
erbjudas möjlighet i en annan träningsgrupp med syftet att komma in i verksamheten. Om det med
tiden sedan ges möjlighet att ta in spelaren rätt grupp ska den möjligheten erbjudas.
Innan något beslut om att neka spelare tas, skall ärendet tas upp med styrelsen för att minimera
risken för onödigt nekande. Det finns nästan alltid andra lösningar. Beslutet kan dock i slutänden vara
att inte ta in nya spelare.
Det finns även extrema fall när i princip hela lag byter förening på grund av att deras ledare slutat.
Sådana fall måste gås igenom ordentligt. Om det inte finns tillräckligt antal ledare i de egna leden,
kan det krävas att några ledare (alternativt ”nya” föräldrar) ställer upp, det vill säga att det ingår i
föreningsbytet. När så många nya spelare kommer på en gång, kan de egna ”gamla” spelarna
påverkas negativt, och vi ska inte prioritera nya spelare om det går ut över de egna som varit med i
föreningen länge.
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Uteslutning av spelare och oacceptabelt beteende
Beslut om uteslutning av spelare kan bara tas av styrelsen. Inget lag har rätt att genom egna beslut
utesluta spelare som redan är medlem i föreningen.
Enligt föreningens stadgar får föreningsmedlem inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än
att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Samarbete mellan lag
Vi verkar för både gemensam och individuell utveckling. Inget lag är större än föreningen och kan
inte enskilt fatta beslut som påverkar andra lag och dess spelare.
Föreningens mål är att så många spelare och ledare som möjligt ska spela innebandy och bedriva
innebandyverksamhet så länge som möjligt, och att ingen spelare skall behöva sluta spela innebandy
i föreningen på grund av exempelvis brist på ledare.
Samarbete över åldersgrupper och laggränser är en förutsättning för att lyckas med målet att så
många som möjligt så länge som möjligt ska kunna infrias. Om det finns fler lag i en åldersgrupp ska
planering och samarbete ske inom åldersgruppen, annars med intilliggande åldersgrupper. Det får
inte finnas en ”förening i föreningen” och man måste förstå att man måste ta hänsyn till andra lag än
sitt eget.
•
•

•

•
•
•
•

Redan från start måste alla lag ha representanter på ungdomsforum eller sportråd.
Lagen i en åldersgrupp ska redan från start vara medvetna om att en sammanslagning
respektive samarbete över laggränserna kommer att komma. Om åldersgruppen bara har en
träningsgrupp ska planering ske med åldersmässigt närliggande lag.
Ledarna inom en åldersgrupp med flera träningsgrupper bör inför varje säsong genomföra en
gemensam grovplanering och inventering av spelare och ledare. Annars görs detta med
närliggande åldersgrupper.
Inget lag ”äger sig själv” utan kan behöva brytas upp eller ta till sig spelare, och man måste
vara mentalt förberedd på det.
Lagen i en åldersgrupp eller åldersmässigt intilliggande åldersgrupper har ett ansvar att så
långt det är möjligt samarbeta för att alla ska kunna fortsätta spela innebandy.
Till hjälp finns ungdomsforum, sportråd och styrelse, som bollplank och för att dela
erfarenheter och vid behov påminna om föreningens policy.
Ett lag måste acceptera beslut som fattas av styrelsen.

Ett lag som blir en ”förening i föreningen” blir ofta sårbart i längden då det inte finns en naturlig
påfyllning av spelare respektive hjälp från andra lag. Om ett lag inte någorlunda kontinuerligt deltar
på ungdomsforum eller sportråd måste dessa lag kontaktas och fås att utse representanter. Annars
finns risk att de inte får korrekt information om vad som pågår i respektive krävs av klubben.
Samarbete mellan lag behöver inte betyda sammanslagningar, utan kan mycket väl bara bestå av
gemensamma träningar eller läger, spelarutbyte, gemensamma cuper och gemensam
säsongsplanering.
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Upplösning av lag
I de fall ett lag riskerar att upplösas, exempelvis på grund av ledarbrist, spelarbrist eller interna
konflikter, och hela eller delar av lag eller träningsgrupper riskerar lämna föreningen för en annan
förening ska styrelse kontaktas, snarast eller i god tid innan nästa verksamhetsår startar. Vid samtliga
möten i en sådan fråga ska en lagneutral representant från styrelsen delta. Lösning kan exempelvis
vara sammanslagning med andra lag i åldersgruppen eller med äldre eller yngre åldersgrupp.

Spelare med behov av extra stimulans
Vår förening ska främja individens utveckling. Enskild spelare som är mogen och har behov av extra
stimulans, kan erbjudas särskilda träningsmöjligheter, som exempelvis träning i annan åldersgrupp.
Beslut om lämplighet, till exempel baserat på mognad och ålder, tas av ansvariga ledare. Form och
omfattning bör diskuteras på tränarråd. Försiktighet med sådana åtgärder ska gälla innan tonåren.
Det förekommer att spelare söker sig till andra lag, exempelvis i större föreningar eller i högre serier.
Vi önskar dem alltid lycka till och det är glädjande om de lyckas, samtidigt som vi ska vara medvetna
om att sådana spelare inte sällan kommer tillbaka i framtiden.

Nivåanpassning vid träning
Vi följer SIU, Svensk Innebandyutveckling, och ska främja individens utveckling och skapa ett livslångt
intresse för sport i allmänhet och innebandy i synnerhet.
Det viktigt att man får vara med sina kompisar även om man är på olika nivå, det vill säga kommit
olika långt i mognad och teknisk förmåga. Det är allra viktigast när man börjar spela innebandy, vid
låg ålder, men fortsätter att vara viktigt i varierande grad långt upp i åldern.
Det är helt i sin ordning och till och med att rekommendera att nivåanpassa träningar så att individen
utmanas och stimuleras utifrån den nivå man befinner sig. Dock krävs försiktighet vid skapande av
”A-lag” och ”B-lag” inom ett lag eller träningsgrupp. Dessa uppstår i ambitionen att nivåanpassa
träningsmoment, men genom alltför hård ensidig inriktning riskerar resultatet bli att man splittrar
gruppen och kompisrelationer.
Barn utvecklas mycket olika, stötvis, och olika fort, och det är därför viktigt att alla känner att de är
likställda med övriga i gruppen.

Nivåanpassning vid match
Lagets resultat får inte gå ut över individen. Vi ska främja individens utveckling och skapa livslångt
intresse för sport och innebandy.
Med toppning avses laguttagning för att uppnå kortsiktigt resultatmål vid enstaka match. Med
nivåanpassning avses att spelare med lika mognad och förmåga spelar ihop i samma lag.
Vi verkar inte för ensidig toppning men nivåanpassning kan förekomma, i varierande omfattning
beroende på ålder. Vi följer förbundets riktlinjer avseende lag i nivåindelade serier. Alla spelare har
under ett verksamhetsår i grunden rätt till lika mycket matchspel och cuper.
Det är viktigt att rotera spelare på matcher så att man får vara med olika kompisar även om man är
på olika nivå. Syftet är att bygga en grupp och att skapa ett livslångt intresse för sport och innebandy
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- det är viktigare än att sätta ihop homogena lag till matcherna med spelare på samma nivå. En stor
vinst är också att den optimala utvecklingen bygger på att ibland få slita det hårdaste man kan och
sällan lyckas, och ibland möta motståndare på samma nivå och lyckas till viss del och ibland lyckas
med det mesta, ”tredjedelsregeln”.
Nivåanpassningar är färskvara eftersom barn och ungdomar utvecklas fort och växelvis.
För äldre lag i tonåren betyder färdigheter mer, men även om matchuttagningar då blir mer
resultatbaserad måste principerna för det tydligt kommuniceras för såväl spelare som föräldrar.

Spelgaranti
Vi tillämpar spelgaranti, med representationslagen som enda undantag. Det innebär att spelare som
kallas till match också ska delta i spelet på jämlika villkor.
Matchspel är en viktig del av träningen och möjligheten att öva sina färdigheter i skarpt läge. Ges en
spelare mindre matchtid riskerar det att spelaren inte känner sig utvald, sedd eller värdefull, vilket
kan leda till försämrat självförtroende och att de slutar med sport och innebandy för tidigt.

Representationslag
Våra representationslag, alltså högst placerade herr- och damlag, är viktiga marknadsförare för
föreningen och ska vara goda föredömen för föreningens barn och ungdomar. Det ska vara en given
morot för alla spelare att kunna se fram mot en framtida möjlighet att spela i något av våra
representationslag.
Det är viktigt att samtliga spelare och ledare i representationslagen är goda föredömen, deltar i
föreningens verksamhet, som fadder- och knatteverksamhet och följer fastställda regler och policy.
Med tanke på föreningens verksamhetsidé och profilering som ungdoms- och breddförening är det
viktigt att man genom praktisk handling visar att våra ungdomar faktiskt kan komma att spela i
representationslagen någon gång i framtiden. Spelare som är fostrade i föreningen ska ges särskilt
prioritet vid rekrytering till representationslagen.
Satsningen på seniorlagen får inte gå ut över ungdomsverksamheten, samtidigt som
ungdomsverksamheten inte får gå ut över seniorlagen och äventyra möjligheten att ha spel på
lämplig nivå som morot för ungdomsspelarna.
Föreningens budget ska fördelas med minst 70% till ungdomsverksamheten och maximalt 30% till
representationslagen, det vill säga Dam A och Herr A.
Om representationslag avancerar till nivå med högre kostnader för exempelvis resor, så förändrar
inte detta fördelningen av budget. Den extra satsning som behövs för att avancera respektive stanna
kvar, ska i så fall ske med hjälp av sponsring eller annan extrainkomst, riktad till representationslaget
i fråga. Exempelvis kan då en särskild marknadsgrupp skapas och ha i uppdrag att dra in extra pengar.
Satsningen blir då precis så stor som den finansiering som marknadsgruppen kan åstadkomma.

Betalning av medlems- och spelaravgift
Alla spelare och ledare skall betala medlemsavgift. Alla aktiva spelare skall betala spelaravgift.
Undantag från eller sänkning av spelaravgift kan medges i sådana fall då spelares lag ger föreningen
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direkta intäkter som motsvarar spelaravgifternas storlek, genom exempelvis sponsring eller
matchbiljettförsäljning, eller under andra särskilda omständigheter som exempelvis deltagande
endast under delsäsong.
Medlems- och spelaravgift skall vara betald inom föreskriven tid. Den som efter påminnelse inte
betalat avstängs från såväl träning som match.
Medlemsavgiften är själva grunden för föreningen, och ger varje medlem en röst – inte minst på
årsmötet. Spelaravgifter täcker föreningens faktiska kostnader för sådant som hallhyror,
serieavgifter, licenser, försäkringar, domare, ledarutbildning och enklare material som bollar och
barnspelarutrustning.

Goda föredömen och fostran
Alla medlemmar ska vara goda föredömen när vi agerar som representanter för föreningen.
Alla spelare, ledare och föräldrar ska, vid alla klubbens arrangemang i form av matcher, cuper och
annat, uppträda i enlighet med klubbens värderingar och policy. Det är viktigt att vara goda
föredömen inför våra ungdomar respektive ambassadörer för innebandysporten.

Vi följer innebandyns regler
Innebandyns regler är till för att skapa en god atmosfär under utövandet. Reglerna är ett styrmedel
för alla funktionärer och spelare vid sitt utförande av matcher och träning. Att kunna reglerna är ett
måste för att utöva sin verksamhet. Att tänja på reglerna ska naturligtvis inte accepteras.

Vi respekterar domarens beslut
När man deltar i en match har man accepterat att en domare leder matchen och att det är dennes
bedömning som gäller, ingen annans. Tänk på att domaren tar sitt beslut inom några få sekunder.
Protester mot domslut gör att domaren kan ta fel beslut i vissa andra situationer. Uppmuntra även
domaren, inte bara lagkamrater, då bra saker utförs under matchen. Ingen är perfekt, inte ens
domaren. Ändå gör han eller hon mycket få fel under en match.

Vi uppmuntrar till schysst spel
Det är alltid roligare att vinna en match om vi känner efteråt att vi spelat schysst och uppträtt på ett
sätt som alla förväntar sig av oss. Visst råkar vi dra vi på oss frisparkar men vi gör det aldrig avsiktligt.
Vi försöker inte fuska till oss fördelar (t ex genom filmning).

Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna
Vi sysslar alla med innebandy för att det är kul, och det ska vi ha tillsammans med motståndarna och
domarna. Heja på ditt lag och dina kompisar. Det skapar stämning och sätter färg på en match. Men
håna aldrig en motståndare, utan dem blir det ingen match. Från sidan ”pushar” vi vårt lag med
positiva tillrop. Tänk på att negativa rop kan förstöra hela matchen för spelaren och laget. Alla
försöker göra sitt bästa.

Vi tackar motståndare och domare efter matchen
Exempel: Efter matchen ställer vi upp på planen och lagkaptenerna tackar det andra laget och
domaren för en god match. Därefter går lagkaptenerna emot varandra med spelare och ledare
bakom sig. Alla spelarna tar varandra i hand och tackar för dagens match. Vi tackar alla, även den
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som vi kanske varit lite irriterad på under matchen. När vi tackat alla motståndare, går vi också fram
och tackar domaren för matchen.

Vi har god stil på och utanför planen
God stil på och vid sidan av plan påverkar våra resultat i positiv riktning. Vi uppträder trevligt och
positivt då det är vår förening vi representerar. Om jag gör bort mig, så svärtar jag ner hela min
förening.

Vi fuskar inte för att nå framgång
Vi använder inte otillåtna medel för att nå framgång. Vi försöker inte lura domaren och
motståndaren under matchen, så viktig är inte en seger.
Att representera sin förening innebär även att bära klubbens kläder och följa de regler som gäller för
exempelvis reklam.

Obehagliga och svåra situationer
Inom föreningen stöder vi och hjälper varandra. Om det i samband med match eller andra
arrangemang uppstår obehagliga situationer med exempelvis aggressiva spelare, ledare eller
föräldrar, ska vi verka för att lugna ner och upplösa det uppkomna. Våra egna ledare, lagvärdar och
föräldrar ska stötta domare och andra funktionärer. Händelsen ska alltid rapporteras till kansliet och i
de flesta fall även till förbundet.
Det har hänt att domare blivit åtminstone muntligt misshandlade av såväl ledare som föräldrar.
Speciellt illa är detta när det är ungdomsdomare. I sådana stunder behövs det vuxet stöd och sunt
förnuft.

Formell övergång till annan förening
Vi ska ha en god relation med andra lag och spelare i andra lag. Spelare som självmant vill gå till
annan förening har rätt till det, det vill säga vi skriver på övergången, bara han eller hon inte har
några skulder till vår förening.
Material som spelaren har fått från föreningen ska alltid lämnas tillbaka omgående, skor undantagna.
Vid övergång från annan förening till oss skall vi respektera om motsvarande krav ställs på den
spelare som kommer över till oss.
Hanteringen av övergången ska utföras av lagledare och styrelse.
I grunden vill vi inte hindra någon från att spela innebandy. Dessutom kan spelaren komma att söka
sig tillbaka till vår förening i framtiden, och då är det viktigt att det inte finns något som hindrar, vare
sig formellt eller känslomässigt.

Uppföljning av domarrapporter eller klagomål efter ”stökiga” matcher
Vid klagomål mot föreningens spelare eller ledare skall information och kommentarer från berörda
personer inhämtas. Det ska göras för att kunna bemöta eventuella formella rapporter eller klagomål,
men även för att återmata oacceptabla beteenden och för att berörd spelare eller ledare ska få
möjlighet att bemöta klagomålen.
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Det är också viktigt att berörd spelare genom detta kan utveckla sig själv och förbättra eller förändra
sitt beteende, eller av andra upplevda beteende.
Centralpunkten i detta är kansliet. Det är dit som domar- och förbundsrapporter eller informella
klagomål kommer. Kansliet ska initiera möten mellan berörda spelare, föräldrar (för spelare under 18
år), ledare, och eventuellt även representant från styrelse.
Det förekommer att spelare i stridens hetta beter sig på ett icke acceptabelt sätt. Det förekommer
också att spelare, åtminstone delvis, blir felaktigt anklagade för att ha betett sig felaktigt. Som ett
resultat av detta kan det komma såväl officiella rapporter från förbundet som ska besvaras, men
även informella email från både klubbar och enskilda individer/föräldrar.

Provspel
Vi vill kunna erbjuda innebandy för alla. Om en enskild nybörjare vill prova att spela ska hon eller han
erbjudas den möjligheten förutsatt att gruppen kan ta emot fler spelare. Nybörjare erbjuds tre
tillfällen av träning eller träningsmatch och sedan tas beslut om eventuell fortsättning.
Beslutet ligger hos utövaren, således syftar provträningen endast till att utövaren får känna sig för
om det är något för denne.

Rekrytering av spelare
Vår förening ska ha god relation till andra föreningar och agerar som gott föredöme vid rekrytering
av spelare.
Vi går inte ut och värvar aktivt, i synnerhet inte bland föreningar som ligger i hemkommunen eller
grannkommuner.
För ledare som blir kontaktade av en spelare eller av en spelares föräldrar för provträning i syfte att i
förlängningen byta till vår förening gäller följande:
1. Säkerställ att spelarens nuvarande lagledning känner till det, det vill säga fråga spelaren eller
föräldern.
2. Be om kontaktuppgifter till nuvarande laget.
3. Informera spelaren eller föräldern om att ni kommer att ta kontakt med nuvarande
lagledning för att beskriva vad som är på gång.
4. När detta har skett är spelaren välkommen i verksamheten.
Spelare eller ledare som själv blir utsatt för rekryteringsförsök ombeds ta kontakt med kansliet och
beskriva situationen. Ansvariga personer från föreningen kommer att ta kontakt med berörd förening
och påtala vad som händer.
Om någon av våra lags ledningar mot förmodan är intresserade av att rekrytera specifika spelare till
vår verksamhet, ska denna ledning först ta kontakt med spelarens förening och meddela intresset för
att bjuda in till vår verksamhet. Det ska ske innan spelaren överhuvudtaget deltagit i någon
verksamhet.
Om vi har öppna provspelningar är det spelaren själv som tar beslutet att prova. Då behöver man
inte ta kontakt. Om man däremot bjuder in en specifik spelare till en öppen provspelning gäller som
om vi vill rekrytera.

