Policy gällande övergångar och
föreningstillhörighet samt upplösning av lag
i seriespel – för spelare upp till ÅK 9.
Skogsgymnastikens Innebandysällskaps policy gällande övergångar och
föreningstillhörighet samt upplösning av ett lag i seriespel, en spelare i
Skogsgymnastikens IBS skall följa nedanstående policy.

För att möjliggöra för vår förening och våra lag att behålla så många spelare som behövs för att
fortsätta seriespel på vår ort, har föreningen fastlagt ett antal punkter som skall följas av spelare (samt
att dess vårdnadshavare bör se till att dessa efterföljs) för barn/ungdomar upp till ÅK 9.
Varje spelare skall verka för att göra sitt yttersta för att behålla sin tillhörighet i de lag vi startat upp i
vår förening, först när styrelsen beslutat att vi inte längre har underlag för att behålla ett lag i en serie
så finns det möjlighet för spelaren att söka upp en annan förening som kan erbjuda sådan plats.
Spelare, Ledare samt föräldrar skall göra sitt yttersta för att försöka få in fler spelare i de befintliga lag
vi har i vår verksamhet innan vi tar beslut att dra ut ett lag från er serie.
Om föreningen anmält ett lag där en spelare ingår sedan tidigare säsong - även till nästa säsongs
seriespel så skall det finnas särskild anledning för en spelare att söka sig till en annan förening så länge
spelaren är folkbokförd i Norbergs Kommun.
En spelare eller förälder skall alltid kontakta styrelsen innan en kontakt sker med en annan förening
gällande spel/övergång för spelare som är aktiv i Skogsgymnastikens IBS.

En spelare som inte begärt utträde ur Skogsgymnastikens IBS eller som inte sökt anstånd för
särskild anledning samt fått detta beviljat av styrelsen skall följa denna policy.

Vi välkomnar spelare och föräldrar till Skogsgymnastikens IBS verksamhet där vi skall
ägna oss åt innebandy ur ett friskvårdsperspektiv samt framför allt att våra spelare skall ha
roligt.
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