


Föräldramöte P09 2018-10-09

● Ledarpresentation
● Skoghall IBK policy
● Vår säsong - träningar, poolspel
● Övrigt



Ledarpresentation

Maria Adolfsson - huvudansvarig

Aida Balic - material

Peter Edberg - träning

Anders Magnusson - träning

Lina Kjellberg - träning

Marianne Martinsson Persson  - träning

Maria Walter - Kassör

Alla ledare ska ha genomgått ledarutbildning nivå grön 



Skoghalls IBK ungdomspolicy

Verksamhetsidé

● Skoghalls Innebandy ska vara en förening med både bredd- och 
elitverksamhet. Föreningen ska från sin breddverksamhet fostra egna 
talanger till elitverksamhet.

● Inom Skoghalls Innebandy vill vi ge alla som deltar i klubbens aktiviteter en 
rolig, kamratlig och utvecklande idrottsgemenskap. Vi vill på alla nivåer 
bedriva verksamhet så att våra aktiva deltagare utvecklas positivt socialt, 
mentalt, fysiskt och sportsligt.



Skoghalls IBK ungdomspolicy

Värdegrund

I Skoghalls IBK strävar vi efter att:

● Verksamheten ska präglas av glädje, hög energi och engagemang, där vi 
gemensamt tar framgångar och motgångar.

● Både på och utanför planen visa hänsyn och respekt för lagkamrater, 
motståndare, ledare, funktionärer och domare.

● Vara en förening dit spelare och ledare söker sig för den goda 
föreningsatmosfären, där lojalitet är en självklarhet.

● Motverka kränkande särbehandling.
● Det i samband med tävlings- och träningsaktiviteter ska vara nolltolerans för 

alkohol och droger.



Skoghalls IBK ungdomspolicy
Policy 6–15

Sport

Föreningen ska vara en ledande förening på ungdomssidan inom svensk innebandy. Verksamheten ska genomsyras av en positiv och god 
sportsmannaanda, där både spelarens sociala och sportsliga utveckling tillgodoses.

Barn och ungdom

I grunden tillhör en spelare laget vars åldersgrupp man befinner sig i. Undantag från detta kan göras med hänsyn till sociala orsaker. Utlåning av 
spelare mellan lagen ska ske via respektive lags lagledare. Spelare lånas i första hand underifrån. Från 7 år t.o.m. det året de fyller 16 år ska 
föreningen bedriva en breddverksamhet. Föreningen uppmuntrar våra barn och ungdomar att hålla på med andra sporter och att det skall vara 
självklart att de själva avgör ambitionsnivån vid försäsongsträning, utan att det får några konsekvenser. Vi vill inom föreningen stimulera till ett sunt 
leverne, god kosthållning och ett framtida liv där träning/fysisk aktivitet är en självklarhet. Förutom att våra egna riktlinjer och värderingar som 
genomsyrar den verksamhet vi i Skoghalls innebandy bedriver. Jobbar vi efter följande riktlinjer och värderingar som gör vår verksamhet till en trygg 
verksamhet för så många som möjligt, så länge som möjligt.

● FN:s Barnkonvention
● Idrotten Vill – ett policydokument för svensk idrott
● Innebandyn Vill – ett policydokument för svensk innebandy
● Värmlands innebandyförbunds policydokument om värvningar och seriespel.
● Svenska Innebandyförbundets och Värmlands innebandyförbunds tävlingsbestämmelser
● Svensk Innebandys utvecklingsmodell.



Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

I Skoghalls innebandy jobbar vi efter att utveckla våra spelare i linje med Svensk Innebandys utvecklingsmodell. Detta innebär att alla spelare i 
föreningen utbildas i svenssonmodellens anda, dvs, genom Människan, Atleten, Innebandyspelaren & Spelsystemet. I den takt som våra spelare är 
utvecklas. Vårt mål är att samtliga ledare i föreningen har utbildning i enlighet med denna modell.

● Människan Den här nivån omfattar individuella och lagrelaterade psykologiska delar, såsom motivation, självkänsla, trygghet m m.
● Atleten Atleten omfattar de fysiska färdigheterna som uthållighet, styrka, rörlighet m m.
● Innebandyspelaren Innebandyspelaren omfattar individuella kvaliteter såsom teknik, spelförståelse, taktisk skolning m m.
● Spelsystemet Den här nivån omfattar spelfilosofin med anfalls- och försvarsstrategier, samt matchning av spelare



Skoghalls IBK - Ålder 8-9 år
Träning

● Laget tränar 2 timmar/vecka. (Föreningens tillgång till halltider avgör hur mycket av träningen som kan genomföras som inomhusträning på 
innebandyplan)

● Fokus på trivsel, hänsyn och språkbruk.
● Stor vikt ska läggas på den tekniska inlärningen; Passningar, mottagningar och att driva/dribbla med boll.
● Vi genomför övningar som utvecklar barnens motorik/koordination.
● Vi lär ut grunder i försvarsspel och anfallsspel. Barnen ska få prova på att spela på alla positioner.
● Enklare regel och teckengenomgång genomförs.
● Samtliga utespelare skall använda glasögon på träning och match.

Matcher: 

● Poolspel enligt Värmlands Innebandyförbund. Laget kan också deltaga på endagscuper i Värmland.
● Vi använder oss inte av ”toppning” eller tar ut målvakten för att få spela med ytterligare en utespelare.
● Fokus på matcherna är att det skall vara roligt, rättvist och lärande. Ledare och spelare lägger stor vikt på ”Fair play”.
● Vinna- och förlorasituationer skall avdramatiseras. Samtidigt skall vi lära barn att handskas med såväl vinst och förlust, vilket ger lärdom för 

livet.

Övrigt 

● Laget ansvarar för sitt eget förråd med tränings och matchutrustning. Föreningen står för bollar, samt tillser att begagnade matchställ och 
målvaktsutrustning tilldelas laget. 

● Vid många spelare i samma åldersklass, kan fler lag anmälas till poolspel. Viktigt att inte dela upp i fasta lag, utan alla ska spela med alla.
● Alla nya är välkomna att prova på att spela om det finns plats i laget. Utifrån alla barns lika värde.



Vår säsong - träning
Träningstider
Tisdagar 16.10-17.30 Skoghallen
Torsdagar 15.40-17.00 Tassehallen

● Kallelse kommer till varje träning. Viktigt att svara, ligger till grund för träningsnärvaro som ger 
pengar till föreningen. Hjälp till träningsplanering.

● Omklädningsrum finns tillgängligt. Samling fem minuter innan träning, ombytta och utan föräldrar. 
Efter träning finns det ledare kvar så länge det finns spelare kvar. Vi uppmuntrar ombyte och dusch i 
omklädningsrummet. Ordning och reda med avtagna skor, upphängda kläder osv.

● Träning innefattar träningsgenomgång i omklädningsrum efter det sargbygge där alla förväntas delta
● Upplägg för träning skickas internt mellan ledare inför varje träning där övningarna redan är 

fördelade på de ledare som kan vara med vid tillfället. Vi försöker ha återkommande övningar för att 
skapa kontinuitet och kunna utveckla dessa basövningar med fler moment och högre tempo.

● Nivåanpassad träning - samma övning i grunden, men olika moment kan läggas till/dras ifrån 
beroende på spelarens nuvarande kunskap.

● Kvalitet på träning genom relativt få barn per ledare.
● Gruppen kommer att sätta våra gemensamma regler. 



Vår säsong - poolspel

14 Okt - Hammarö två lag, Karlskoga ett lag
11 Nov - Karlstad ett lag, Karlstad Gjutaren två lag
2 Dec - Hammarö två lag, Årjäng ett lag
12 Jan - Karlstad två lag
20 Jan - Hagfors ett lag
3 Feb  - Hammarö ett lag, Åmotfors två lag (jobbig helg, borde se om vi 
kan ändra på något sätt)
8 Mar - Karlstad två lag, Arvika ett lag
Alla tider ligger i kalender.



Gruppindelning matcher
Barnen är delade i sex olika grupper. Två färger kombineras till ett lag för 
olika konstellationer varje gång. Två långa bortaresor per färg.



Oktober 2018
    Sön 14 10:30 - 12:30 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Deje IBF Hammarö Arena B
    Sön 14 10:30 - 12:30 Skoghalls IBK Utveckling 2 - GS 86 AIF Hammarö Arena B
    Sön 14 10:30 - 12:30 Hertzöga BK 3 - Skoghalls IBK Utveckling 3 Karlbergshallen Karlskoga
    Sön 14 11:30 - 13:30 Skoghalls IBK Utveckling 3 - Karlstad IBF Bredd Väst 2 Karlbergshallen Karlskoga
    Sön 14 11:30 - 13:30 Deje IBF - Skoghalls IBK Utveckling 2 Hammarö Arena B
    Sön 14 11:30 - 13:30 GS 86 AIF - Skoghalls IBK Utveckling 1 Hammarö Arena B

November 2018
    Sön 11 10:00 - 12:00 Skoghalls IBK Utveckling 1 - SK Sifhälla Sporthallen Gjutaren
    Sön 11 10:00 - 12:00 Hertzöga BK 3 - Skoghalls IBK Utveckling 2 Sporthallen Gjutaren
    Sön 11 11:00 - 13:00 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Hertzöga BK 3 Sporthallen Gjutaren
    Sön 11 11:00 - 13:00 Skoghalls IBK Utveckling 2 - SK Sifhälla Sporthallen Gjutaren

Matcher i Karlstad ej inlagda i kalender ännu

December 2018
    Sön 02 10:00 - 12:00 Skoghalls IBK Utveckling 2 - Arvika IBF 2 Hammarö Arena B
    Sön 02 10:00 - 12:00 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Arvika IBF 1 Hammarö Arena B
    Sön 02 11:00 - 13:00 Nordmarkens IBF 2 - Skoghalls IBK Utveckling 3 Årjängs Sporthall A
    Sön 02 12:00 - 14:00 Skoghalls IBK Utveckling 3 - Nordmarkens IBF 1 Årjängs Sporthall A
    Sön 02 12:00 - 14:00 Hagfors IBS - Skoghalls IBK Utveckling 1 Hammarö Arena B
    Sön 02 12:00 - 14:00 SK Örnen - Skoghalls IBK Utveckling 2 Hammarö Arena B



Januari 2019
    Lör 12 11:00 - 13:00 Karlstad IBF Bredd Väst 2 - Skoghalls IBK Utveckling 2 Klubbhuset Arena
    Lör 12 11:00 - 13:00 Karlstad IBF Bredd Väst 1 - Skoghalls IBK Utveckling 1 Klubbhuset Arena
    Lör 12 12:00 - 14:00 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Karlstad IBF Bredd Central 1 Klubbhuset Arena    Lör 12

  Lör 12 12:00 - 14:00 Skoghalls IBK Utveckling 2 - Karlstad IBF Bredd Central 2 Klubbhuset Arena
    Sön 20 12:30 - 14:30 SK Sifhälla - Skoghalls IBK Utveckling 3 Älvstrandshallen
    Sön 20 13:30 - 15:30 Skoghalls IBK Utveckling 3 - Hertzöga BK 3 Älvstrandshallen

Februari 2019
    Sön 03 10:00 - 12:00 Skoghalls IBK Utveckling 3 - Skattkärrs IK Blå Hammarö Arena
    Sön 03 11:30 - 13:30 Dotteviks IF - Skoghalls IBK Utveckling 2 Gärdeshallen
    Sön 03 11:30 - 13:30 Åmotfors IF - Skoghalls IBK Utveckling 1 Gärdeshallen
    Sön 03 12:00 - 14:00 Karlstad IBF Bredd Öst 1 - Skoghalls IBK Utveckling 3 Hammarö Arena
    Sön 03 12:30 - 14:30 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Dotteviks IF Gärdeshallen
    Sön 03 12:30 - 14:30 Skoghalls IBK Utveckling 2 - Åmotfors IF Gärdeshallen

Mars 2019
    Lör 09 10:00 - 12:00 Karlstad IBF Bredd Väst 2 - Skoghalls IBK Utveckling 2 Klubbhuset Arena
    Lör 09 10:00 - 12:00 Karlstad IBF Bredd Väst 1 - Skoghalls IBK Utveckling 1 Klubbhuset Arena
    Lör 09 10:30 - 12:30 Karlstad IBF Bredd Öst 2 - Skoghalls IBK Utveckling 3 Strandhallen
    Lör 09 11:00 - 13:00 Skoghalls IBK Utveckling 1 - Karlstad IBF Bredd Väst 2 Klubbhuset Arena
    Lör 09 11:30 - 13:30 Skoghalls IBK Utveckling 3 - Arvika IBF 2 Strandhallen
    Lör 09 12:00 - 14:00 Skoghalls IBK Utveckling 2 - Deje IBF Klubbhuset Arena



Vår säsong - övrigt
● Lagkassa
● Kommunikation med andra sportföreningar. Schema för poolspel har skickats till bla 

Hammarö hockey. Förhoppningsvis kan kommunikationen vara ömsesidig för att få så 
få krockar som möjligt. Projektet Samsyn drivs av Hammarö Kommun.

● Det behövs ett antal personer som kan hjälp till runt laget. De funktioner vi behöver 
hjälp med är en kassör (för att få delat ansvar tillsammans med Maria W), 
lagmamma/lagpappa samt sekretariatet (inkl domarvärd). Vi behöver även ytterligare 
hlp. Det krävs ingen innebandykunskap. Det finns mycket man kan hjälpa till med på 
träning och match

● Kort på spelarna som kan läggas in på Sportadmin
● Föreningsdag 11/11 - detaljinfo i slutet av oktober
● Cup - hemma i början av april. Kommer mer information om när och vad som ska göras, 

men räkna med att det kommer att behövas hjälp från er föräldrar med saker runt 
cupen.






