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2. POLICY FÖR BARN 6-12 ÅR (GRÖN OCH BLÅ NIVÅ) 

Huvudmålsättning är att så många barn som möjligt ska medverka i träning och tävling och skapa ett 
livslångt intresse för idrott och innebandy. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga 
verksamhet i enlighet med föreningens verksamhetsidé baserad på våra kärnvärden: bredd, 
likabehandling och gemenskap. Vi följer Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn 
vill. För att uppfylla ovanstående agerar vi i praktiken så här: 
 
Medlemskap 

 Vi nekar ingen att bli medlem i klubben men vi kan neka till deltagande i träning på grund av 
att träningsgruppen är för stor. Varje tränare ska dock ha en kölista. 

 Nya spelare får fyra stycken ”prova-på-gånger”, sedan ska medlemsavgift och träningsavgift 
betalas för att få vara med och träna och spela.  

 Vi värvar inte aktivt från andra klubbar men välkomnar de som söker sig till oss. 

Spel 

 Vi strävar efter att barnen i första hand prioriterar skolarbetet om det kolliderar med match 
eller träning. 

 Vi uppmuntrar och respekterar idrottande i alla dess former. 

 Träningar ska präglas av lek och glädje. 

 Ingen toppning eller särbehandling av spelare får förekomma.  

 Alla som tränar ska få spela matcher. 

 Stor vikt ska läggas på fair-play. Allvaret ska tonas ner vid matcher.  

 Vi låter flickor spela i pojklag om så krävs och så länge dispenser tillåts. 

 Vi mixar lag med kön och ålder i våra föreningsarrangemang. 

 Ledare förväntas vara väl insatta i de regler och bestämmelser som gäller. 

Engagemang 

 Om spelare ska lånas in i äldre såväl som yngre åldersgrupp för match eller träning MÅSTE 
det alltid förankras med berörda ledare.  

 Vi skapar gemenskap mellan flickor, pojkar, ledare och vårdnadshavare. 

 Vi försöker få våra spelare att se och stötta andra sektioner vid matcher i serie- och cupspel. 

 Vi förväntar oss att barnen och deras vårdnadshavare ta ansvar i föreningens och sektionens 
verksamhet.  

 Vi låter barnen och deras vårdnadshavare sköta sekretariat och liknande uppgifter under 
matcher.  

 Spelare, ledare och vårdnadshavare förväntas ta del av utskick via e-post/sms från 
föreningen, exempelvis matchkallelser mm.  

 Vi engagerar barnen och deras vårdnadshavare vid egna klubb- och tävlingsarrangemang 
(Seniorlagsmatcher, DM, Sandöspelen/Innebandyns dag m.fl.). 

 Vi håller minst ett föräldramöte per säsong. 

 Ledarna i respektive sektion ansvarar för att matchdräkter tvättas. 
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3. POLICY FÖR UNGDOM 12-16 ÅR (RÖD NIVÅ) 

Huvudmålsättning är att så många ungdomar som möjligt ska medverka i träning och tävling och 
skapa ett livslångt intresse för idrott och innebandy samt att utvecklas som innebandyspelare. 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med föreningens 
verksamhetsidé baserad på våra kärnvärden: bredd, likabehandling och gemenskap. Vi följer Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn vill. För att uppfylla ovanstående agerar vi i 
praktiken så här: 
 
Medlem 

 Vi nekar ingen att bli medlem i klubben men vi kan neka till deltagande i träning på grund av 
att träningsgruppen är för stor. Varje tränare ska dock ha en kölista. 

 Nya spelare får fyra stycken ”prova-på-gånger”, sedan ska medlemsavgift och träningsavgift 
betalas för att få vara med och träna och spela.  

 Vi värvar inte aktivt från andra klubbar men välkomnar de som söker sig till oss. 

Spel 

 Vi strävar efter att ungdomarna i första hand prioriterar skolarbetet om det kolliderar med 
match eller träning.  

 Vi uppmuntrar och respekterar idrottande i alla dess former.     

 Vi tränar för att utveckla innebandyspecifika färdigheter.  

 Ingen toppning eller särbehandling av spelare under matcher får förekomma.  

 Alla som tränar regelbundet och som följer klubbens policy angående gott uppförande tas ut 
till match, oavsett idrottsmässiga kunskaper.   

 Ledarna ska alltid ha en dialog med enskilda spelare (och med vårdnadshavare vid behov) om 
det råder frågetecken kring laguttagningar. 

 Vi låter flickor spela i pojklag om så krävs och så länge dispenser tillåts.  

 Vi mixar lag med kön och ålder i våra föreningsarrangemang. 

 Spelare och ledare förväntas vara väl insatta i de regler och bestämmelser som gäller. 

 Spelarna ska alltid meddela ledare vid frånvaro. 

Engagemang 

 Om spelare ska lånas in i äldre såväl som yngre åldersgrupp för match eller träning MÅSTE 
det alltid förankras med berörda ledare. 

 Vi skapar gemenskap mellan flickor, pojkar, ledare och vårdnadshavare.  

 Vi försöker få våra spelare att se och stötta andra sektioner vid matcher i serie- och cupspel. 

 Vi förväntar oss att ungdomarna och deras vårdnadshavare ta ansvar i föreningens och 
sektionens verksamhet. 

 Vi låter ungdomarna och deras vårdnadshavare sköta sekretariat och liknande uppgifter 
under matcher. 

 Spelare, ledare och vårdnadshavare förväntas ta del av utskick via e-post/sms från 
föreningen, exempelvis matchkallelser mm.  

 Vi engagerar ungdomar och deras vårdnadshavare vid egna klubb- och tävlingsarrangemang 
(Seniorlagsmatcher, DM, Sandöspelen/Innebandyns dag m.fl.). 

 Vi håller minst ett föräldramöte per säsong. 

 Ungdomarna och deras vårdnadshavare ansvarar för att matchdräkter tvättas. 

 Vi verkar för att erbjuda ungdomar utbildning i föreningslära. 
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4. POLICY FÖR JUNIOR OCH UTVECKLING (17 ÅR OCH ÄLDRE) 

Huvudmålsättning är att behålla så många ungdomar så länge som möjligt i träning och tävling och 
skapa ett livslångt intresse för idrott och innebandy samt att utvecklas som innebandyspelare. 
Föreningen strävan är att det ska finns möjlighet för alla att deltaga i något lag. Föreningen har som 
ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med föreningens verksamhetsidé baserad 
på våra kärnvärden: bredd, likabehandling och gemenskap. Vi följer Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn vill. Vårdnadshavare gäller upp till 18 års ålder. För att 
uppfylla ovanstående agerar vi i praktiken så här: 

Medlem  

 Vi nekar ingen att bli medlem i klubben men vi kan neka till deltagande i träning på grund av 
att träningsgruppen är för stor. Varje tränare ska dock ha en kölista. 

 Nya spelare får fyra stycken ”prova-på-gånger”, sedan ska medlemsavgift och träningsavgift 
betalas för att få vara med och träna och spela.  

 Vi värvar inte aktivt från andra klubbar men välkomnar de som söker sig till oss.  

Spel  

 Vi strävar efter att spelaren ska kunna kombinera studier och arbete med match/träning.  

 Vi uppmuntrar och respekterar idrottande i alla dess former.     

 Vi tränar för att utveckla innebandyspecifika färdigheter.  

 Aktiv coachning/matchning får förekomma i samförstånd med spelarråd.  

 Alla som tränar regelbundet och som följer klubbens policy angående gott uppförande tas ut 
till match, oavsett idrottsmässiga kunskaper.   

 Ledarna ska alltid ha en dialog med enskilda spelare (och med vårdnadshavare vid behov) om 
det råder frågetecken kring laguttagningar. 

 Vi hjälper spelare som vill göra en elitinriktad satsning. 

 Vi mixar lag med kön och ålder i våra föreningsarrangemang. 

 Spelare och ledare förväntas vara väl insatta i de regler och bestämmelser som gäller.  

 Spelaren ska alltid meddela ledare vid frånvaro.  

Engagemang 

 Om spelare ska lånas in i äldre såväl som yngre åldersgrupp för match eller träning MÅSTE 
det alltid förankras med berörda ledare. 

 Vi skapar gemenskap mellan flickor, pojkar, ledare och vårdnadshavare. 

 Vi försöker få våra spelare att se och stötta andra sektioner vid matcher i serie- och cupspel. 

 Vi förväntar oss att spelaren och deras vårdnadshavare ta ansvar i föreningens och 
sektionens verksamhet.  

 Vi låter spelaren och deras vårdnadshavare sköta sekretariat och liknande uppgifter under 
matcher. 

 Spelare, ledare och vårdnadshavare förväntas ta del av utskick via e-post/sms från 
föreningen, exempelvis matchkallelser mm.  

 Vi engagerar medlemmarna och dess vårdnadshavare vid egna klubb- och 
tävlingsarrangemang (Seniorlagsmatcher, DM, Innebandyns dag m.fl.). 

 Spelaren och deras vårdnadshavare ansvarar för att matchdräkter tvättas. 

 Vi erbjuder alla som av olika skäl slutat som tävlingsidrottare att vara kvar i den 
föreningsgemenskap de vant sig vid att tillhöra. 
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5. POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN 

Sandö IBKs mål med representationslagen (dam och herr) är att de finns till för att våra barn och 
ungdomar ska ha något att sikta mot i sitt idrottsutövande. Föreningen har som ändamål att bedriva 
sin idrottsliga verksamhet i enlighet med föreningens verksamhetsidé baserad på våra kärnvärden: 
bredd, likabehandling och gemenskap. Vi följer Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och 
Innebandyn vill. Vårdnadshavare gäller upp till 18 års ålder. 
 
Grundambitionen är att representationslagen ska spela i högsta distriktserierna (dam resp. herr) och 
att vi ska utbilda våra ungdomar så väl att vi kan vara självförsörjande vad gäller spelare.  
 
Dock sätts säsongsvis aktuella sportsliga mål av dam- och herr-sektionerna i samråd med styrelsen 
och sportråd med utgång från de ambitioner och kvalitéer spelare och ledare besitter. 
 
I första hand ska representationslagen bestå av spelare utbildade och fostrade i Sandö IBK. Vi värvar 
inte spelare för att kunna skapa nya målsättningar för representationslagen, dock så kan vi vid behov 
värva spelare för att komplettera laget eller tillföra spetskvalitéer. 
 

För att uppfylla ovanstående agerar vi i praktiken så här: 

Medlem 

 Vi nekar ingen att bli medlem i klubben men kan neka till deltagande i träning. 

 Nya spelare får fyra stycken ”prova-på-gånger”.  

 Ingen deltar i matchspel om inte medlems- och träningsavgift är betald. 

Spel 

 Vi strävar efter att spelaren ska kunna kombinera studier och arbete med match/träning. 

 Tävlingsresultaten ger viktig stimulans, men trivsel, samhörighet, kamratskap och 
välbefinnande är tongivande. 

 Ledarna ska alltid ha en dialog med enskilda spelare om det råder frågetecken kring 
laguttagningar. 

 Vi hjälper spelare som vill göra en elitinriktad satsning. 

 Spelare och ledare förväntas vara väl insatta i de regler och bestämmelser som gäller.  

 Spelaren ska alltid meddela ledare vid frånvaro. 

Engagemang 

 Om spelare ska lånas in för match eller träning MÅSTE det alltid förankras med berörda 
ledare. 

 Vi vill att spelarna ser och stöttar våra ungdomssektioner vid träningar och matcher. 

 Vi förväntar oss att spelaren (vårdnadshavare) tar ansvar i föreningens och sektionens 
verksamhet. 

 Spelare, ledare och vårdnadshavare förväntas ta del av utskick via e-post/sms från 
föreningen, exempelvis matchkallelser mm.  

 Vi engagerar spelarna vid egna klubb- och tävlingsarrangemang (DM, Innebandyns 
dag/Sandöspelen m.fl.). 

 Spelaren (vårdnadshavare) ansvarar för att matchdräkter tvättas. 
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6. POLICY FÖR LEDARE 

Lagens ledare förväntas: 

 Vara goda representanter för Sandö IBK mot såväl egna spelare, föräldrar, domare och andra 
klubbar. 

 Se till att det råder bra klimat kring matcher.  

 Delta i Innebandys Grundutbildning för att erhålla ledarkortet. 

 Delta i vidareutbildning för respektive åldersnivå. Sandö IBK står för kostnaden eftersom det 
för föreningen är viktigt att ha kompetenta ledare för att kunna tillgodose våra medlemmars 
behov på bästa sätt. 

 Utse två personer i sektionen som ska ingå i Sandö IBK´s arrangemangs-/fikagrupp.  

 Delta på Sandö IBK´s ledarmöten. 

 Vara sektionens officiella kontaktperson, internt i föreningen såväl som externt mot 
omvärlden (föräldrar, förbund, motståndare). 

 Registrera samtliga spelare i IBIS samt se till att medlemmar är registrerade i vårt 
administrativa system SportAdmin. 

 Hantera sektionens ekonomi utefter given budget och direktiv från föreningen. 

 Informera spelare och föräldrar om policys och regler (vid behov erhålls stöd från styrelsen). 

 Löpande sköta närvarorapportering och matchrapportering samt göra periodvis avstämning i 
SportAdmin. 

7. POLICY FÖR VÅRDNADSHAVARE 

Medlemmarnas vårdnadshavare förväntas: 

 Underlätta transport till bortamatcher genom att köra. 

 Delta på föräldramöten. 

 Ansvara för att matchdräkter tvättas. 

 Deltar i sektionens evenemangsåtagande.  

 Vid behov hjälpa till i sekretariatet vid matcher. 

 Vi ser gärna att vårdnadshavare erbjuder sig att ta tränar-, ledar- eller andra 
funktionsuppdrag i föreningen. 

8. POLICY FÖR FÖRENINGSDOMARE 

Föreningens egna domare förväntas: 

 Ha kontakt med berörda ledare inför match. 

 Vara på plats 15 minuter före matchstart. 

 Använda korrekt utrustning så som anvisade kläder. 

 Vara engagerade i sitt uppdrag. 

 Vara tydliga med domslut och ha en dialog med ledare och spelare under matcher.  

 Följa vår policy likställd som medlem.  

Föreningens egna ledare förväntas: 

 Ha kontakt med berörda domare inför match. 

 Ta ansvar för att alla ledare, motståndare, spelare och publik, behandlar våra 
föreningsdomare (som oftast är ungdomar) väl! 
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9. GLASÖGONPOLICY 

 Sandö IBK följer Svenska Innebandyförbundets regler gällande skyddsglasögon.  

 För spelare med B-licens är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon på träning och 
matcher.  

 Sandö IBK rekommenderar att samtliga spelare använder skyddsglasögon vid träning och 
match. 

 För information om vilka skyddsglasögon som är godkända, kontakta sektionsledaren. 

10.  EKONOMISK POLICY 

Vi har en väl planerad verksamhet som drivs efter ekonomiskt realistiska förutsättningar. 

Medlem som inte erlägger medlems och träningsavgift, får inte deltaga i föreningens verksamhet om 
inte annat har överenskommits med styrelse. 

Vi strävar inte efter ekonomisk vinning utan alla pengar går tillbaka till föreningens verksamhet. 

 Vi samordnar all lokalbokning och materialinköp. 

 Vi följer lagar och förordningar. 

 Vi för löpande bokföring. 

11.  TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 

Ledare, vårdnadshavare, spelare och andra personer knutna till klubben ska vid alla klubb- och 

lagarrangemang: 

 Alltid följa gällande trafikregler. 

 Alltid vara nykter och drogfri i trafiken. 
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12.  UPPFÖRANDEPOLICY 

Följande gäller alla som representerar eller stöttar föreningens verksamhet.  

 Vi respekterar medspelare, motståndare, domare, andra funktionärer och publik.  

 Vi har nolltolerans mot mobbing, psykiskt och fysiskt våld samt sexuella trakasserier och 
sexuella övergrepp. 

 Vi respekterar egen såväl som andras egendom. 

 Vi följer innebandyns regler. 

 Vi respekterar domarens uppfattning och protesterar inte mot domslut. 

 Vi stöttar våra egna lag och hånar inte motståndarna eller publiken. 

 Vi fuskar inte till oss fördelar, vi uppmuntrar inte till fult spel. 

 Vi använder inte alkohol eller droger i samband med klubbens verksamhet (se drogpolicyn 
för detaljerad information). 
 

12.1 Spelare och ledare. 

 Vi tackar alltid motståndare, domare och sekretariat efter match. 

 Vi lämnar alltid omklädningsrum snygga och rena efter oss, vid match såväl som träning. 

 Vi uppträder alltid korrekt mot alla och eftersträvar god kontakt med andra spelare, ledare 
och domare. 
 

12.2 Vårdnadshavare och övrig publik 

 Heja gärna på ditt lag men det är ledarna som sköter coachningen. 

 Framför gärna kritik men då ska detta ske på ett sakligt och konstruktivt sett efter match eller 
träning. 

 Uppträd som du vill att ditt barn ska uppträda. 
 

12.3 Sociala medier - #SandöIBK 

 Vi använder ett vårdat språk och fokuserar på det positiva.  

 Vi respekterar medspelare, motståndare, domare, andra funktionärer och publik.  

 Vi uppskattar att föreningens medlemmar vill sprida information om klubben och innebandy 
på ett positivt sätt.  

 Vi lägger inte upp bilder/filmer som inte är godkända av de som medverkar på bilderna eller i 
filmerna.  

 Vi är positiva till att lag använder sig av egna konton på sociala medier där ledare eller 
vårdnadshavare är ansvariga för kontona. 
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13.  ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

Sandö IBK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social 
fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i kamratskap. Hur 
vuxna spelare och vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. 

Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som 
riktlinjer och till stöd för medlemmarna. Ansvaret för att följa föreningens alkohol- och drogpolicy är 
gemensamt, ledarna, spelare och ungdomarnas vårdnadshavare.  

Det yttersta ansvaret ligger på ledare och styrelse dit man som ungdom eller vårdnadshavare kan 
vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera. 

Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar bryter mot våra regler eller uppvisar andra 
symtom på problem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. Föreningen beslutar om 
åtgärder efter samtal med berörd person.  

 

13.1 Förhållningssätt till tobak 

Vi tillåter ej att våra minderåriga medlemmar använder tobak i samband med föreningens 
verksamhet och i föreningens kläder. 

Om vi skulle upptäcka tobaksbruk av minderårig medlem vidtas följande åtgärder: samtal med 
berörd ungdom samt att vi informerar dennes vårdnadshavare. 

Vi uppmanar våra myndiga ledare och spelare att inte använda tobak i samband med föreningens 
verksamhet och i föreningens kläder.  

 

13.2 Förhållningssätt till alkohol 
 

13.2.1 Barn och ungdomar 

Vi tillåter ej att våra minderåriga medlemmar dricker alkohol i samband med föreningens 
verksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol vidtas följande 
åtgärder: samtal med berörd ungdom samt att vi informerar dennes vårdnadshavare. 

 

13.2.2 Myndiga spelare, ledare samt åskådare 

För representationslagsspelare, övriga myndiga spelare såväl som ungdomsledare är det viktigt att 
tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna. 

 Som ledare är det inte tillåtet att dricka alkohol under resor, läger och turneringar när man 
har ansvar för sina ungdomar. 

 Som spelare är det inte tillåtet att dricka alkohol i anslutning till match, under resor, läger 
och turneringar. 

 Som åskådare får du inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningssammanhang.  

 Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.  

 Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. 
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13.3 Förhållningssätt till narkotika och dopingpreparat 

All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden. 

Om vi skulle upptäcka att någon av våra yngre medlemmar brukar narkotika eller dopingpreparat 
vidtas följande åtgärder: enskilt samtal, kontakt med vårdnadshavare och kontakt med sociala 
myndigheter.  

Ingen av våra representationslagsspelare, övriga vuxna spelare såväl som ledare får bruka narkotika 
eller dopingpreparat och vid upptäckt vidtas följande åtgärder: enskilt samtal och kontakt med polis. 
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14.  JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPOLICY 

Sandö IBK är en jämlik förening där sportsliga resurser fördelas rättvist oavsett kön. Vi verkar för en 
könsneutral rollfördelning inom föreningsverksamheten. 

 

14.1 Jämställdhet 

Sandö IBK arbetar för total jämställdhet. Tilldelning av resurser, material, träningstider, etc. ska vara 
lika oavsett kön. Samma nivå i föreningen (ålder/sektion) har samma förutsättningar, möjligheter och 
skyldigheter.  

14.2 Likabehandling 

I Sandö IBK behandlar vi alla lika oavsett bakgrund, etnicitet, religion, handikapp eller sexuell 
läggning. 

14.3 Uppföljning 

Vid alla möten som genomförs i föreningens regi ska föreningens policy för jämställdhet och 
likabehandling följas vad gäller mötets beslut och aktiviteter. Detta bör säkerställas genom en sista 
punkt där mötet frågar sig själva om så är fallet. 

 

15.  KRISHANTERING 

Sandö IBKs styrelse äger frågan att besluta om konsekvenser vid brott mot föreningens policy. Vid 

krissituationer är kontaktperson föreningens krissamordnare. För kontaktuppgifter, se sandoibk.com. 

 


