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Ledarna är de som i högsta grad avgör om de barn och ungdomar som spelar i vår förening trivs, och i
vilken utsträckning vi som förening lyckas leva upp till mottot för SIU, Svensk Innebandyutveckling,
"Så många som möjligt, så länge som möjligt".
Stockholms Innebandyförbund kräver att alla dess medlemsföreningar följer SIU och att alla ledare
som står i båset vid förbundets matcher har giltig ledarlicens och därmed är utbildade i vad SIU
handlar om. Alla ledare som står i båset vid matcher ska ha gått eller vara anmälda till
grundutbildning i SIU. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter och vilka äldre utbildningar man har
gått. Grundutbildningen för barn- och ungdomsledare upp till och med röd nivå är en
lektionsutbildning medan grundutbildningen för svart nivå är web-baserad. Licensen registreras hos
innebandyförbundet – man får ingen fysisk lapp eller liknande.
För barn- och ungdomsledare gäller dessutom att man måste få licensen förnyad minst vart tredje år
genom att gå valfri SIU-påbyggnadsutbildning. Som första påbyggnadsutbildning rekommenderas
Människan för respektive nivå, följt av Atleten och Innebandyspelaren. Påbyggnadsutbildningar på
svart nivå är omfattande och frivilliga. Ledare på svart nivå kan också välja att gå valfria utbildningar
på röd nivå om de upplevs som värdefulla, samt grundutbildningen för barn- och ungdomsledare. De
ledare som önskar gå flera utbildningar, exempelvis både Människan, Atleten och Innebandyspelaren
inom sin nivå, uppmuntras att göra det. Att gå påbyggnadsutbildning vart tredje år är alltså endast
ett minimikrav.
Förbundet kommer att göra kontroller via matchprotokoll, och om ledare i båset saknar licens
kommer först ett påpekande från förbundet och vid upprepning böter för föreningen.
Mer information finns på förbundets hemsida på www.innebandy.se/stockholm under Utbildningar.
Järfälla IBK uppmanar alla ledare i föreningen att se till att ha gått utbildningar enligt ovanstående
krav. Detta gäller inte bara ledare som står i båset på match utan föreningens samtliga ledare,
inklusive lagledare, assisterande tränare och andra ledarroller. Anledningen är att det ligger i
föreningens intresse att alla som är engagerade i föreningens verksamhet har en förståelse för
innebandyns värderingar.
För att anmäla sig till kurs gäller följande procedur tills vidare: Gå in på Stockholms
Innebandyförbunds utbildningssida (www.innebandy.se/stockholm, klicka på Utbildningar) och
anmäl er själv till lämplig utbildning. Observera att ni under valet förening ska välja "Järfälla IBK" och
inte "Järfälla IBK ungdom". Skicka sedan ett mail till kansli@jarfallaibk.se och skriv vilken kurs ni är
anmäld till. Kursavgifterna står föreningen för (som får föreningsstöd för större delen). Undantaget
från den här proceduren är när föreningen bjuder in till särskilt anordnad utbildning i kommunen,
som exempelvis när många ledare har behov av samma utbildning – då sköter föreningen
anmälningarna.
Kom ihåg: Utbildningarna är inte främst ett krav - de är framför allt lärorika, spännande och roliga för
dig som individ!

