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Vi vill med detta dokument åskådliggöra BSMKs policy och riktlinjer för alla 

klubbens lag, spelare och tränare. 

 

Syftet är att ge våra medlemmar vägledning i hur föreningen ställer sig i de frågor 

som kan uppkomma i samband med de aktiviteter som klubben arrangerar och 

medverkar i. 

 

Revisioner 
 

V 1 2012 Skapad Fredrik Nilsson 

V 2 2019-04 Reviderad Sven Hasselblad 

V 3 2019-10 Tillägg av policy kring lån mellan 

lag, begära utdrag ur 

belastningsregister 

Sven Hasselblad 

V 4 2022-01 Reviderad, omstrukturering och 

tillägg av hantering av få spelare.  

Sven Hasselblad, 

Björn Bergström,  

Åsa Ronder 
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Föreningens målsättning och ideologi 
BSMK har som filosofi att inte leva över sina tillgångar. BSMK arbetar också för 

att kontinuerligt utvecklas som förening. Grunden i vår verksamhet är en stark 

barn- och ungdomssektion där vi vill utveckla spelare och ledare till goda och 

hänsynsfulla medborgare genom såväl intern som extern utbildning.  

 

Målsättning senior-lag 
Att alltid försöka vinna de matcher/tävlingar som laget ställer upp i. Att alltid 

uppträda sportsligt. 

 

Barn/ungdomssektionens inriktning 
Barn och ungdomssektionen skall sträva att aktivera barn och ungdomar till en 

meningsfull sysselsättning och att lära ut förutsättningarna för att spela 

innebandy. Vi värnar om positiv innebandy, fair play och att spelare ska kunna 

hålla på med innebandy hela vägen upp till seniornivå. 

För de yngsta lagen är leken och glädjen till att spela innebandy det viktigaste och 

inte resultatet. Så många som möjligt skall få vara med på matcherna och 

spelarna skall inte ha några fasta platser som de alltid spelar på.  

 

BSMKs värdegrund 
Att fostra alla våra spelare till goda medborgare och klubbmedlemmar vilket 

innebär att: 

• Visa god lagkänsla och gott kamratskap. 

• Ställa upp för varandra i klubben i alla situationer. 

• Visa hänsyn mot andra medmänniskor. 

• Vilja vinna, men med hänsyn och fair play. 

• Utveckla duktiga spelare, ledare och tränare. 

• Uppnå vår förenings gemensamma målsättningar och våra olika lags 

individuella inriktningar. 

 

Förväntningar på klubbmedlemmar 
 

• Visa klubbkänsla och ställa upp på föreningens krav och villkor. 

• Visa ödmjukhet både på och utanför plan. 

• Motverka mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling i alla dess 

former. 

• Komma i tid och väl förberedd till träningar, matcher och dylikt. 

• Aldrig uppträda alkohol- eller drogpåverkad i föreningens kläder eller på 

arrangemang som föreningen anordnar eller medverkar i. 

 

 

Förväntningar på ledare/tränare 
• Utveckla alla spelare till goda innebandyspelare/lagspelare. 

• Vara öppna för frågor och kritik. 

• Visa hänsyn och ställa upp för varandra. 
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• Uppträda juste mot domare, medspelare, motspelare och ledare. 

• Vara goda föredömen för våra spelare. 

• Delta i utbildningar och aktiviteter som klubben anordnar och kallar till. 

 

Förväntningar på spelare  
• Göra sitt bästa. 

• Visa hänsyn och ställa upp för varandra. 

• Uppträda juste mot domare, medspelare, motspelare och ledare. 

 

Förväntningar på föräldrar  
Allmänt 

• Stötta föreningen, ledarna och det egna laget. 

• Du som förälder förväntas likt våra spelare och ledare att uppträda som ett 

föredöme. 

• Du skall genom egna arbetsinsatser hjälpa laget och föreningen samt sprida 

ansvaret för olika uppgifter mellan föräldrarna. 

• Ställa krav på ditt barns uppträdande, men inte på prestation. 

• Vid behov av kritik – rikta den till den det berör enskilt och inte under 

match eller träning. 

• Att skjutsa till match då du har möjlighet till detta. 

• Var positiv! 

 

Att tänka på 

• Sätt inte press på ditt barn. 

• Uppmuntra alla spelare i laget, inte bara ditt eget barn. 

• Fråga gärna om matchen var rolig och spännande inte bara om resultatet 

eller hur många mål ditt barn gjorde. 

• Skrik inte instruktioner till ditt barn eller någon annans barn under träning 

eller match, det försvårar för barnet att ta egna beslut eller lyssna på de 

instruktioner som tränarna ger och hämmar barnet att utveckla sig. 

• Kom ihåg! Det viktigaste av allt är att ditt barn trivs och har roligt 

tillsammans med sina vänner! 

 
 

Lån av spelare mellan barn- och ungdomslag 

vid träning och match  

Att stärka ett lag med överåriga spelare för att uppnå kortsiktigt resultat riskerar 

att leda till spelare som har kommit olika långt tappar lust och slås ut.  

 

Nedan följer BSMK regler för att uppnå en hållbar utveckling av samtliga aktiva 

barn och ungdomar kopplat till matchspel och träningar.  

 

• Ingen inlånad spelare får medföra att ordinarie i laget får avstå träning eller 

match  

• Lån av spelare sker först och främst ifrån årsgruppen under aktuellt lag.  
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• Det är alltid huvudtränaren i respektive lag som kommer överens om vilka 

spelare som är lämpliga för in- samt utlåning. Huvudtränaren för tillfrågat 

lag gör bedömningen och beslutar vilken/a spelare som är aktuell för 

matchspel och träning.  

• Ett initiativ till in-utlåning kan ske från huvudtränaren i både inlånande 

samt utlånande lag.  

• Lån av specifika spelare ska undvikas så långt det är möjligt och 

huvudtränaren i utlånande lag kan göra avgränsningar baserat på en 

bedömning av mognadsgrad i både spel och uppförande. 

• Om föräldrar till enskild spelare har specifika önskemål om att låta barnet 

träna med äldre/yngre åldersgrupp alternativt spela match med annan 

åldersgrupp så tillfrågas alltid huvudtränaren i det lag som barnet tillhör i 

första hand innan vidare beslut. Huvudtränaren kontaktar sedan 

huvudtränaren i det tilltänkta laget om en utlåning anses som aktuell.  

 

Hantering av få spelare i åldersgrupp 
BSMK vill verka för att så många spelare fortsätter spela innebandy så länge som 

möjligt i klubben. 

Om ett lag/åldersgrupp får problem med för få spelare ska ledaren kontakta 

styrelsen för råd och beslut om hur man ska hantera situationen.   

 

Utbildningar 
BSMK tycker det är viktigt med utbildade ledare och uppmuntrar alla ledare till att 

delta i utbildningar. 

 

Ledarlicens 
Smålands innebandyförbund har som krav att varje lag som deltar i poolspel upp 

till ungdomsserie röd måste ha minst en ledare med giltig ledarlicens i båset per 

match. Ledarlicensen behöver förnyas varje år och erhålls genom att gå olika 

ledarutbildningar anordnade av Smålands innebandyförbund.  

 

För att vara registrerad ledare i BSMK ska man inneha giltig ledarlicens.  

 

Utdrag ur belastningsregister 
Nya ledare för barn och ungdomar ska begära ett utdrag ur belastningsregistret, 

utdraget ska vara max ett år gammalt. 

Befintliga ledare ska göra detta vartannat år. 

 

Utdraget ska presenteras för ordförande eller av denne utsedd person innan 

ledaren deltar i barn och ungdomsverksamhet.  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
 

 

Föreningsdomarutbildning 
Alla spelare i åldersgrupp 14-15 år bör genomgå en föreningsdomarutbildning för 

att utvecklas som spelare och få bättre förståelse för domarrollen.  

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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BSMK genom Sven Hasselblad, 

Björn Bergström, Åsa Ronder 

 

 

 


