Skoghalls IBK Pojkar P08
Föräldramöte inför säsongen 18/19
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Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Blå Nivå 9-12 år
•
•

•

•
•

Blå Nivå 9–12 år
Här gäller det att utveckla intresset för idrott som förhoppningsvis tillgodosetts på
grön nivå. Föräldrar till barn på blå nivå behöver veta hur de ska agera i en tid då
barnet utvecklas hastigt. Det är t.ex. bra att tala om att likheter och olikheter
mellan barn är OK och helt naturligt. Barnet måste både få vara sig själv och lära
sig visa hänsyn till andra och till gruppen som helhet. Genom att stötta och visa
samhörighet utvecklar vi människan.
Blå nivå är rätt tid att både utveckla barnens rörelser och finslipa de
rörelsemönster de redan lärt sig. Tillväxtspurten kan starta i senare del av blå nivå,
och att man redan innan den behöver ha utvecklat grundläggande motoriska och
grundläggande atletiska färdigheter. Allsidiga rörelser, reaktionssnabbhet och lite
mer komplexa styrkeövningar är bra för att utveckla atleten på blå nivå.
Här har barnen som lättast att lära sig nya saker. Innebandyspelaren utvecklar vi
genom att det nu är dags att lära sig få mer saker att hända med bollen. Mer
tekniska moment, med mer komplexitet och utförda i högre hastighet.
Precis som på Grön nivå finns möjligheten att anmäla fler lag till seriespel, då efter
samråd med föreningen och efter principen ”ett lag i fler serier” alltså vi håller
samman hela träningsgruppen som ett lag och spelarna är inte låsta till ett av
lagen.

SIBK Ungdomspolicy
•

http://www.skoghallsinnebandy.net/docs/337/7501/Ungdomspolicy%20Skoghalls%20Inneba
ndy%20ver%201.0%202017-09-03.pdf

Medlemsavgift
• Medlems- och licensinformation 2018-19
• För att delta i Skoghalls Innebandyklubbs verksamhet krävs att du är
medlem i föreningen. I medlemsavgiften ingår licensavgift till
Svenska Innebandyförbundet. I licensen ingår en enklare försäkring i
Folksam.
• OBS!! Betald medlemsavgift och licens är en förutsättning för att
deltaga i matchspel.
• Avgiften måste vara betald senast 27/9 2018.

• Medlemsavgift spelare/ledare/övriga 200:• Aktiv medlem född 2001 och senare 1200:- Totalt
1400:-

Träningstider och upplägg
• Tisdagar 17:15-18:30 A hallen (omkl 1 och 2)
• Fredagar 16:00-17:00 B hallen (omkl 7 och 8)
• Barnen SKA hjälpa till med sargbygge
• Tänk på att vara i tid till träningen
• Svara gärna på kallelsen så vi vet hur många
som kommer

Informationskanaler
• Föreningens hemsida och P08:s egna sida:
http://www.skoghallsinnebandy.net/start/?ID=15
7135
– Här uppdaterar vi Kalender (matcher samt träningar)
samt andra Nyheter som beror laget

• Når via alla?
– Alla som inte fått de kallelser som skickats ut saknas
eller har felaktiga uppgifter på medlemsgruppslistan.
Ni får gärna därför skriva ner uppgifter om:
• Namn samt person nr på barn, mail samt tel nr till föräldrar

Gruppindelning

• 5 st grupper (totalt 38 barn)
• 2 grupper kallas till match
– Olika grupper varje gång

Seriespel
• Anmälda lag
– Två lag
• Spelar 5-manna med målv, hel plan, 3*15 min

• INGET GODIS UNDER CUPER OCH MATCHER

Cuper
• Nordmarkscupen (Årjäng januari)
– Endagscup
– 5-manna

• Hemmacup Hammarö (våren 2019)
• Buster & Starlet Cup Mora (3-5 maj)

Omklädningsrum
•
•
•
•

Bra kompis fokus
Alltid minst en förälder per omklädningsrum
Noll-tolerans
Försöker byta om och duscha tillsammans

Sportgrupp Ungdom
•
•
•
•
•

•

Sportgrupp Ungdoms vision är att skapa en god atmosfär för de unga där de kan
känna att de kan vara delaktiga i aktiviteter utanför deras egna träningar och
matcher.
Sportgrupp Ungdom har under säsongen haft ungdomar i föreningen som hjälpt
till och kommer att arbeta med knyta till sig fler ungdomar framöver.
Aktivitetet
Föreningsdag / SIBK-dagen:
Sportgrupp Ungdom är med i planeringen för en föreningsdag.
Samsyn:
Vi ingår i ett projekt som heter SAMSYN där Handbollsförbundet,
innebandyförbundet, ishockeyförbundet och fotbollsförbundet i Värmland
samverkar. Det handlar i stort om att vi ska ta hänsyn till varandras sporter
och deras högsäsonger vid planering av träningar, matcher och cuper.
SportgruppUngdom är representanter från föreningen i projektet.
Arrangemang:
Få ungdomar att vara delaktiga i olika aktiviteter vid arrangemang.

Övriga frågor
•
•
•
•
•

Cafeterian
Sekretariat vid matcher
Overall/hoddie
Sponsorer
Restaurangchansen

Stötta Skoghalls Innebandy
Genom följande delar kan du stötta Skoghalls Innebandy på ett enkelt sätt
•

ICA Kvantum Hammarö
–

•

Svenska Spel – Gräsroten
–

•

Skoghalls Innebandy har inlett ett samarbete med ICA Kvantum Hammarö. Som en del av detta samarbete så
kan du som privatperson bidra till Skoghalls Innebandy bara genom att handla i butiken. Klubben får 1% av
det du handlar för om du använder ditt ICA-kort och den bricka som klubben delar ut till samtliga
medlemmar i kassan när du betalar.

Har du ett konto hos Svenska Spel så kan du klicka dig vidare till gräsroten och där välja Skoghalls IBK som
den förening du vill stödja. Alla spel som sedan läggs från ditt spelkonto ger Skoghalls Innebandyklubb extra
pengar i den årliga utdelningen till föreningarna som Svenska Spel gör. Mer info finns här
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/24318-skoghalls-ibk.

Stadium – Teamsales
–
–

–

På Stadium kan du koppla ditt stadiumkonto till Skoghalls Innebandyklubb. Genom att göra detta får
föreningen en bonus på alla köp som du gör på Stadium. Mer info finns här
https://www.stadium.se/cms/stod-din-forening.
Förra veckan fick alla ett utskick från Stadium med en 20% rabatterbjudande på inköp (indoor,
innebandyutrustning) som gäller from 28/8-30/9. Ni kan använda erbjudandet hur många gånger ni vill
under perioden. Ni kommer även få en inbjudan till en klubbkväll i oktober som genomförs på Stadium City
med 20% på allt i butiken.
Alla kan stödja vår förening, föräldrar, släkt, vänner, supportrar m.fl. utan att det påverkar era personliga
bonusar. Svenska spel och Stadium har vi haft i många är men inte lyckats få ut budskapet och fått tillräckligt
många att välja att stödja vår förening. Om vi tillsammans i en gemensam ansträngning kan sprida dessa
möjligheter på föräldramöten eller i andra forum samt visar hur enkelt det är så skulle det betyda otroligt
mycket för föreningens möjligheter att utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet.

Lagfonden
Lagfonden – Vad är det?
Lagfonden är ett nytt koncept som Skoghalls Innebandy lanserar i
syfte att dels dra in mer sponsorpengar till föreningen, dels ge
lagen en källa till inkomst.

Vad går det ut på?
Alla spelare i föreningen – förutom de allra yngsta i Leka
Innebandy och i Innebandyskolan – deltar i en försäljning
inriktade mot två olika aktiviteter:
• Sponsormatchen
• Målbörsen

Lagfonden
Sponsormatchen
Till denna match säljer spelarna – och vår marknadsgrupp – ett belopp som multipliceras med
antalet åskådare på en specifik match. Åskådarna får gå in gratis.
Sponsormatchen i år är herrarnas hemmamatch mot GS86.
Det belopp som varje spelare ska sälja är 50 öre per åskådare.
Beloppet kan delas upp så att en sponsor betalar ex vis 10 öre, en betalar 20 öre och en annan
betalar 20 öre.

Målbörsen
I denna aktivitet så säljer varje spelare ett belopp till en eller flera sponsorer/personer. Detta
belopp multipliceras med det antal mål som vårt damlag eller herrlag producerar under säsongen
2018/19.
Det belopp som varje spelare ska sälja är 4 kronor per mål.
Beloppet kan delas upp så att en sponsor betalar ex vis 1 kr, en betalar 2 kr och en annan 1 kr.

Lagfonden
Vad tjänar vi på detta?
Vi – som i alla medlemmar i föreningen – tillser att föreningen har tillräckligt med resurser för att
bedriva idrottsutveckling på den höga nivå och med de höga ambitioner som vi önskar.
Vi – som i laget – tjänar pengar som vi sedan kan använda för diverse utlägg – materialinköp,
cupanmälningar etc.
Allt utöver de 4 kr och 50 öre som lagets spelare ska samla in går oavkortat till laget.
Om laget når upp till försäljningsmålet utgår dessutom den s k 150-lappen till laget. Det innebär
ytterligare 150 kr/spelare att använda för materialinköp på Stadium.

Slutsats
Genom att alla i föreningen hjälps åt att dra åt samma håll så kommer både föreningen och de
enskilda lagen att skapa möjligheter för att bedriva sin verksamhet. Det enda som krävs är att vi
jobbar tillsammans.

Lagfonden
Räkneexempel
Ett lag består av 25 spelare. A-laget gör 100 mål. På sponsormatchen kommer 500
åskådare.
Sponsormatchen
Intäkt: 500 åskådare * 25 spelare * 50 öre = 6 250 kr
Laget erhåller 3 125 kr. Föreningen erhåller 3 125 kr.
Målbörsen
Intäkt: 100 mål * 25 spelare * 4 kr = 10 000 kr
Laget erhåller 5 000 kr. Föreningen erhåller 5 000 kr.
150-lappen
Intäkt: 25 spelare * 150 kr = 3 750 kr
Sammanställning
Laget erhåller totalt 11 875 kr. Föreningen erhåller totalt 8 125 kr.

FRÅGOR?

