Lagpolicy
Skogsgymnastikens Innebandysällskaps lagpolicy, ett lag i Skogsgymnastikens IBS ska
följa nedanstående policy.

För att göra det möjligt för våra ledare att hinna med alla uppgifter, har föreningen fastlagt ett antal
punkter som skall vara uppfyllda innan anmälan av lag till seriespel/poolspel kan ske.
Varje lag skall ha en förälder/spelargrupp bestående av minst 6 st. föräldrar eller spelare (spelare
alternativet gäller endast spelare som fyllt 18 år).
Tränare eller lagledare ska närvara vid kallade ungdomsledarträffar/möten som även kan ske i
samband med styrelsemöten vi något tillfälle per säsong.
Vid varje träning ska sargen sättas upp av första tränande laget. Vid utebliven träning skall
nästkommande lag meddelas senast dagen innan. Träningstider fördelas på så sätt att yngre lag får de
tidiga tiderna på eftermiddagen. Seniorlag får de sena tiderna.
SIU - Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, gör det
möjligt för alla att utvecklas och lyckas. På sin nivå, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit krävs
att alla vi som leder innebandyn, oavsett roll, måste anamma SIU och låta det styra vår idrottsliga
verksamhet. SIU är vår filosofi.

Varje lag ska omfattas av:
Tränare


Se särskilt policy dokument (Tränar Policy).

Föräldrapolicy


Se särskilt policy dokument (Föräldra policy).

Lagpolicy per lagtillhörighet.

Grön modell


Ge alla som vill en möjlighet att delta.



Sträva efter att låta alla få spela lika mycket, (toppningsförbud).



Träffas minst 1 träning/vecka för att utöva innebandy, ha roligt och skapa bra kamratanda.



Lära sig grundläggande regler inom innebandyn.



Barnen skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare.



Följa den övergripande policyn



Kiosk/sekretariat schema ska finnas till varje hemmamatch, kiosken ska vara öppen för
försäljning vid varje hemmamatch

BLÅ modell
Flickor Klass 4-3 Pojkar klass 7-5


Utöva träning minst 2 ggr/vecka för att utvecklas inom taktik, teknik, kondition och strategi samt
underhålla och utveckla kunskaperna inom innebandyns regelverk.



Ge deltagare information och uppmuntra dem till egen spelarutveckling genom utvecklingsläger
mm.



Barnen skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare.



Träningsflit ger speltid.



Under match sträva efter att låta alla spela lika mycket men Ledaren/tränaren ges möjlighet att vid
jämna och matchavgörande tillfällen coacha laget fritt i dom sista 5 minuterna i sista perioden. I
pojkar klass 5 och flickor klass 3 får ledaren/tränaren coacha laget fritt en tredjedel av matchen.



Tränaren avgör när nya spelare är mogna för att deltaga i match.



Följa den övergripande policyn



Kiosk/sekretariat schema ska finnas till varje hemmamatch, kiosken ska vara öppen för
försäljning vid varje hemmamatch

Röd modell
Flickor Klass 1 Röd A
Klass 2 Röd B
Pojkar Klass 4 Röd B
Klass 3-2 Röd A


Utöva träning minst 2 ggr/vecka för att utvecklas inom taktik, teknik, kondition och strategi samt
underhålla och utveckla kunskaperna inom innebandyns regelverk.



Ge deltagare information och uppmuntra dem till egen spelarutveckling genom utvecklingsläger
mm.



Ungdomarna skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare.



Träningsflit ger speltid.



Röd A Ledaren/tränaren ges möjlighet att coacha laget fritt.



Röd B Ledaren/tränaren ges möjlighet att coacha laget i fritt en tredjedel av matchen



Vid match så bör man som ny spelare följa med sitt lag på för att lära och att bygga lagkänsla utan
att spela matchen.



Följa den övergripande policyn



Kiosk/sekretariat schema ska finnas till varje hemmamatch, kiosken ska vara öppen för
försäljning

Herr junior Dam Junior och Seniorer Damer och herrar.


Utöva träning minst 2 ggr/vecka för att utvecklas inom taktik, teknik, kondition och strategi samt
underhålla och utveckla kunskaperna inom innebandyns regelverk.



Ledaren/tränaren coacha fritt sitt lag.



Spelarna skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare,



Laget inkl ledare ska ställa upp på de aktiviteter som föreningen ålägger dem.



Följa den övergripande policyn



Kiosk/sekretariat schema ska finnas till varje hemmamatch det krävs 3 i sekretariatet, kiosken ska
vara öppen för försäljning, lotter som ligger i kiosken ska säljas vid varje hemmamatch

Cuper.


Se det övergripande policy dokumentet

