Ledare
Att vara ledare inom Falkenbergs IBK innebär ett stort ansvar.
Som ledare är du inte bara ansvarig för att utveckla spelarnas
innebandykunnande utan ansvarar också för att de trivs med sin
innebandy, i laget och med sina kamrater. Detta kräver såväl
kunskap som lyhördhet.

Vår verksamhetsidé

Mål & Riktlinjer

Av dig som ledare förväntar sig Falkenbergs IBK
med tacksamhet att du…

(reviderade av styrelsen oktober - 2008)

• Leder laget efter klubbens verksamhetsidé
• Utbildar spelarna även i regler, fairplay och
kamratskap

Välkommen till
Falkenbergs Innebandyklubb

• Är ett föredöme för ungdomarna både på och
utanför planen. Använder bl.a. FIBK-kläder vid
match och är alltid ombytt vid träning

Falkenbergs IBK var från början ett ”korpgäng” som en gång i
tiden startade sin verksamhet i Möllevägsskolans idrottshall och
hette då Mölle IBK.
1996 startade vi vår ungdomsverksamhet och samma år bildades föreningen.
Säsongen 2002-03 var föreningens första i seriesammanhang (3 lag) och sedan dess har klubben växt för varje år. Inför
säsongen 2005-06 bytte föreningen namn till Falkenbergs
Innebandyklubb.

• Visar respekt för motståndare, såväl spelare som
ledare och föräldrar, samt för domare och domarens
beslut.
• Kommer i tid till samlingar och träningar
(10 min före utsatt tid)
• Inte brukar tobak eller andra droger i samband med
matcher eller träningar.

För att du som spelare/ledare/förälder skall få bästa möjliga
utbyte av din medverkan i Falkenbergs IBK har vi sammanställt
riktlinjer för hur vi vill och ska arbeta. Riktlinjerna anger vad du
kan förvänta dig av oss – och vad vi förväntar oss av dig. Våra
mål och riktlinjer gäller alla, oavsett roll inom föreningen. Vi förutsätter därför att du följer och respekterar riktlinjerna. Som en
följd av detta förbehåller sig Falkenberg IBK rätt att neka medlemskap/avstänga dem som vägrar följa föreningens riktlinjer.

• Lär spelarna respektera de regler som gäller både
på och utanför innebandyplanen, i både med och
motgång.
• Deltar i extern och intern utbildning som är lämplig
i förhållande till den åldersgrupp du leder.
Vi önskar dig och ditt/dina barn en lika lärorik som
trivsam innebandytid tillsammans med alla
oss andra i Falkenbergs IBK

Falkenbergs Innebandyklubb
c/o Glommenvägen 3
311 33 Falkenberg
Bankgiro: 5036-2482
www.fibk.info

Har du frågor angående våra riktlinjer är du välkommen att
kontakta föreningens styrelse. Gäller frågorna riktlinjer för ditt
lag/ditt barns lag vänder du dig till lagets ledare.
Styrelsen i Falkenbergs IBK diskuterar kontinuerligt och reviderar vid behov föreningens riktlinjer tillsammans med föreningens ledare.

Övergripande mål

Verksamhetsutveckling

Föräldrar

• Föreningen skall växa i takt med ekonomi, halltider
och tillgången till ledare.

Grunden är att all träning skall byggas kring lek och
glädje. Stor vikt skall läggas på regelkännedom i tidig
ålder och följas upp i alla åldrar. Stor vikt skall också
läggas på passningsspel och klubbteknik.

Du har valt att låta ditt barn delta i Falkenberg IBK:s verksamhet.
Vi är mycket glada och stolta över det förtroendet och lovar göra
allt vi kan för att motsvara dina förväntningar. Men vi kan inte
bedriva vår verksamhet utan hjälp från dig som förälder. Även
du som förälder representerar Falkenbergs IBK när du besöker
träning och match. Vi förväntar oss att du uppträder som en god
förebild enligt dessa riktlinjer.

• Målet är att varje lag har minst två ansvariga
ledare.
• Det är obligatoriskt med glasögon på träning och
match till och med det år då spelaren fyller 11 år.
Det är efter det valfritt och upp till varje lag och ledare
att bestämma huruvida glasögon skall användas eller ej.
• Vi jobbar aktivt för en god kamratskap och
sammanhållning. All form av mobbing, trakasserier
eller främlingsfientlighet åtgärdas omedelbart med
föräldrakontakter.
• Regelbundna föräldraträffar skall hållas vid varje
halvsäsongsupptakt (aug/sep och jan).
• Aktiviteter utanför innebandyn såsom studieresor
m.m. skall erbjudas en gång per säsong.
• En gemensam jul och säsongs (vår) avslutning
skall hållas för alla ungdomar i klubben.
• Före 15 års ålder för inte ledarna skytteligor
eller poängstatistik.
• Ingen ”toppning” av laget före P15/F15 d.v.s. alla
som tränar regelbundet får vara med och
spela matcher.
• Dåligt uppträdande kommer att beivras och
straff utdömas internt av ledare och styrelse.
• Alla inblandade följer Falkenbergs IBK:s riktlinjer
för verksamheten.
• Alla ska minnas sin tid i Falkenbergs IBK med glädje.

Upp till 10 år
Verksamheten betonas av lek och glädje, lite grundläggande
teknikövningar, träningarna består mest av spel. Laganda
och sammanhållning är viktigt för ledarna. Spelarna skall
också prova på att spela på alla platser.
Innebandyregler och fairplay skall spelarna utbildas i.
11-13 år
Skott och passningsteknik intensifieras samt enkla spelövningar. Man försöker få fasta målvakter och att man börjar
hitta fasta positioner men viss rotation bör förekomma. Den
taktiska biten ökas med frislagsuppställningar, powerplay
och försvar m.m.
Lagen bör delta i minst en cup per år.
14-16 år
Spelteknik och taktik är ett viktigt tema i träningarna.
Spel med ett tillslag.
17-18 år
Spelarna utbildas för att kunna ta en plats i klubbens representationslag. Spelarna skall också erbjudas tränar- och
domarutbildningar samt att delta på någon av de yngre
lagens träningar om intresse finns.

Vi önskar att alla föräldrar intresserar sig och engagerar sig i vår verksamhet i mån av tid, intresse och
möjlighet.
Genom att…
• ta del av klubbens mål och riktlinjer.
• agera gentemot egna barn, lagkompisar,
motståndare, ledare och domare på ett ”vuxet”
sätt i både med och motgång.
• visa respekt för motståndare, såväl spelare som
ledare och föräldrar, samt för domare och domarens
beslut.
• framföra sina önskemål, idéer, kritik och beröm till
avsedda ledare eller styrelse.
• försöka delta på de av klubben kallade
föräldraträffar.
• försöka stötta sitt barn på ett positivt sätt
både på träning och match som åskådare.
• i mån av tid och möjlighet skriva upp sig på
chaufförs- och tvättlistor som resp ledare har.
• veta vilka ledarna är för aktuellt lag.
• ansvara för att medlemsavgiften betalas
utan påminnelse (september).
• påminna Er son/dotter att lämna återbud till
både träning och match då detta är aktuellt.
• hjälpa till att bygga och riva sarg före och
efter match/träning.

