Föreningspolicy Stenhagens KK

FÖRENINGENS ALLMÄNNA RIKTILINJER
Det har visat sig att de föreningar som satsar på likabehandling av kvinnor och män får fler duktiga
tränare, ledare, domare samt övriga föreningsledare. Alltså, att inte använda sig av både män och
kvinnor inom föreningen är med andra ord slöseri både med mänskliga och ekonomiska resurser. Vi som
idrottsförening känner att vi vinner många fördelar med vår jämställdhetsprofil, till exempel förbättrade
relationer med både föräldrar, samarbetspartners, kommuner och andra bidragsgivare. Det är med
andra ord en strategisk framtidsfråga och en förutsättning för Stenhagens Kamratklubbs utveckling.
Stenhagens KK skall aktivt arbeta med jämställdhet och likabehandling, och som ligger i linje med
Innebandyn Vill (Innebandyns idéprogram).

Föreningspolicy:
Vi strävar efter att ha lika många kvinnliga ledare som manliga.
Vi strävar och aktivt arbetar efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor på styrelse-,
valberednings- samt kommitténivå.
Träningstimmar, utbildningar samt andra förmåner är lika fördelat på herr- och damsidan, oavsett om
det gäller senior-, junior eller ungdomsverksamhet.
Lika mycket uppmärksamhet för herrar som damer- till exempel medialt.
Vid nystart av lag så vill föreningen att man ska vara minst 5 personer runt laget (tränare, lagledare,
kassör tex.
Föreningen ska ha en digital uppdaterad informationspärm på hemsidan så att det går hitta information
vad som gäller i föreningen.

Riktlinjer för barn/ungdomar i SKK
Ålder 6 – 9 år (grön)
•
•
•
•

Att det är roligt att spela innebandy
Skapa ett bestående intresse för idrott och innebandy
Lika villkor för alla
Arbeta utifrån Svensk innebandys Gröna utbildningsstege där Rörelseglädje prioriteras.
Träningen ska bygga på att ha roligt, motoriska färdigheter, allsidigt och introducera
innebandyspelets enklaste regler

Ålder 9 – 12 år (blå)
•
•
•
•

Att det är roligt att spela innebandy
Skapa ett bestående intresse för idrott och innebandy
Alla får vara med vid matcher, med förbehåll att du även deltar på träningar.
Arbeta utifrån Svensk innebandys Blå utvecklingsstege där spelare ska lära sig att träna.
Du ska arbeta med att utveckla tekniska färdigheter och utveckla bra fysiska förmågor.

Ålder 12 – 16 år (röd)
•
•
•
•
•
•

Att det är roligt att spela innebandy
Skapa ett bestående intresse för idrott och innebandy
Alla får vara med, men med olika speltid utifrån träningsnärvaro och förmåga
Börja med individuella spelarutvecklingssamtal
Låta gruppen vara med och påverka besluten, där spelarråd är en bra modell.
Arbeta utifrån Svensk innebandys Röda utvecklingsstege där du börjar arbeta med
innebandyspecifika färdigheter, optimal utveckling för individen introducera
styrketräningsteknik.

Representationslagens målsättning – Dam och Herr
•
•
•
•
•

Att det är roligt att spela innebandy
Att tillhöra övre skiktet i distriktets högsta serie.
I första hand fostra egna spelare och behålla dem, vid behov värva spetskompetens.
Spelare ska vara en förebild för de yngre lagens spelare.
Spelare ska vid behov medverka vid de yngre lagens träningar.

Riktlinjer för Föräldrar
•
•

•
•

•
•

•
•

Ta del av informations som sprids i första hand via resp. lags hemsidor
Visa engagemang och ansvar för ditt barn, meddela ditt barns frånvaro vid
träningar
Tillhandahålla rätt utrustning till ditt barn.
Gott föredöme och representativt uppträdande vid träningar, matcher och
cuper.
Respektera domarens roll att styra och sköta matcherna.
Respektera coacher, ledare och tränare och låta dem självständigt styra
matcher och träningar.
Aktivt delta i lagens behov av stöd för transporter och intäkter.
Aktivt delta vid lagens cuper och arrangemang.

Vid incidenter se Handlingsplan vid policybrott

