Blå tråden

Säsong 2017 / 2018

Denna policy ger riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av
bandyspelare inom Villa Lidköping BK.
Beslutad av Villa Lidköping BK: styrelse
2017-08-16
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1. Inledning
Villa Lidköping BK:s klubbidé är att erbjuda det bästa av bandy för utövare och publik. Detta
skall vi göra genom att ligga i framkant avseende verksamhet, organisation, ledarskap och
spelarutveckling.
Syftet med Villa Lidköping BK:s verksamhet är att med utgångspunkt från vår klubbidé,
bedriva bandyverksamhet för att skapa klubbkänsla samt sportslig och social fostran.
Inom Villa Lidköping BK finns även en anda, vilken grundas på samspel och
generationsöverbyggande. Vi ska tillgodose verksamhet för såväl bredd som elit.
Oavsett ålder skapa en känsla av trivsel, trygghet och gemenskap.

Villa Lidköping BK:s ledstjärnor Glädje-Engagemang-Framåtanda
strävar efter att:
 Skapa en miljö där barn och ungdomar får lära sig bandy och känner sig
trygga, där leken är ett redskap till utveckling och lärande.
 Ha en verksamhet som kännetecknas av utveckling och utbildning, där
övergången från barn- och ungdomsbandy sker successivt.
 Alla barn och ungdomar lär sig ett moraliskt och etiskt förhållningssätt samt
visar respekt för medspelare, motspelare samt personer omkring bandyn.
 Tränare, ledare och föräldrar känner delaktighet och gemenskap med övriga
samt att de tillsammans skapar ett klimat av utveckling och samarbete.
 Ett väl fungerande kontinuerligt samarbete med A-lagstruppen där barn och
ungdomar ges möjlighet till insyn i att vara elitidrottsman. Samt att arbetet
mellan 16-, 18- och 20-årsledarna kommunicerar ihop sin koordinator och
A-lagets tränare
 Motverka diskriminering och kränkande behandling.

4

2. Våra visioner
Vi ska vara ledande inom bandy när det gäller att utbilda och utveckla spelare till Villa
Lidköping BK:s A-lag, övriga divisioner i Lidköping och hela bandyn i Sverige. Vi ska ta
hand om de ungdomar som vill fortsätta som tränare, domare, ledare eller någon annan
funktion inom bandyn. Alla har plats i Villa Lidköping BK.
Detta sker genom att:
•
•
•
•
•

Vi skapar en positiv atmosfär inom föreningen och de olika lagen, samt ger plats till
alla individer.
Vi respekterar varandra.
Vi ger den bästa tekniska/teoretiska/fysiska kunskapen inom bandy.
> Alla får samma möjligheter
> Alla ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och nivå.
Vi skapar glädje med hjälp av beröm och uppmuntran.
Viktigt att lära sig kämpa och ha roligt.

3. Ungdomspolicy
”Den blå tråden för Bandyskolan – P/F 14”
3.1 Spelaren
•

Alla är bandykompisar
> Främja kamratandan.
> Alla är välkomna.
> Leva upp till Villa Lidköping BK:s ledord Glädje - Engagemang - Framåtanda

•

Att vinna är inte det viktigaste
> Lek på träning.
> Prestation går före resultat (bandyskolan till P14)
> Matcher spelas som ett stimulerande led i utbildningen.
> Att utvecklas som barn och ungdom måste komma i första hand.

•

Bandy för alla
> Alla ska känna sig välkomna och trygga i Villa Lidköping BK både socialt och
idrottsligt
> Vi låter våra barn och ungdomar få misslyckas i träning och match, då vågar man
försöka.
> Våra barn och ungdomar får allsidig fysisk träning i en stimulerande miljö.
> Vi erbjuder bandyverksamhet för både elit och breddspel, oavsett engagemangs
nivå finns utrymme för alla.

•

Spela på barnen och ungdomarnas villkor/förutsättningar
> Våra ledare och tränare individanpassar träningen genom nivåindelning och
nivågruppering.
> Enkla instruktioner så att barn och ungdomar förstår.
> Vi uppmuntrar barn och ungdomar att deltaga i andra idrotter.
> Barn och ungdomar ska spela på sina egna villkor.
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•

Bandyn ska vara roligt- uppmuntra och beröm
> Barn och ungdomar ska ha roligt i sin bandyverksamhet. Allvaret ska tonas ner.
> Vi är positiva och uppmuntrande. Det skapar glädje och ökar förutsättningar för
god atmosfär och effektiv inlärning.

•

Fair play-Rent spel
> Vi följer bandys regler.
> Vi uppmuntrar till juste spel.
> Vi respekterar domarens beslut och tackar både domare och motspelare efter
match.
> Vi stöttar vårt lag och visar motståndarna respekt.

Spelare som blir uttagen till Elitläger och landslagsläger primerar föreningen spelaren med att
bekosta hela deltagaravgiften. I vissa fall där resan INTE ingår bekostar spelaren den själv.
Spelare som blir kallade till uttagningsläger och distriktlag bekostar den avgiften själva.

3.2 Ungdomslagen och dess förutsättningar
Bandyskolan
Bandyskola ska vara ett naturlig och lätt väg att prova på sporten bandy och skapa intresse för
bandyn. Klubban är inte den viktigaste redskapen på träningarna. Vi ska ha roligt på isen
genom lek och skratt. Inga tävlingsmoment ska förekomma. Bandyskolan ska uppmuntra, ge
stöd och skapa positiva upplevelser för barnet. Skapa känslan av tillhörlighet till klubben utan
krav.
Ungdomsverksamheten
Villa Lidköping BK ska bedriva en bred ungdomsverksamhet som innehåller grunder för
idrottslig och social fostran, verka för en positiv samhälls- och människosyn med respekt för
regler och medmänniskor, samt ett sunt leverne utan droger.
Genom att utbilda ledare skapar vi ett träningsinnehåll som väl följer föreningens riktlinjer. Vi
vill skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att utvecklas i egen takt, fostras i god
laganda och finna glädje i sporten bandy.
Särskilda uppgifter och mål för respektive åldersgrupp och tema genomsyrar hela barn och
ungdomsverksamheten, vilket sker genom fysisk och teoretisk träning.
En väl fungerande ungdomsverksamhet grundas i ideella krafter, därför behövs ledare och
föräldrars stöd och hjälp i samband med det egna lagets matcher och träningar samt
föreningens gemensamma aktiviteter.
Deltagandet i Villa Lidköping BK grundas på att barn och ungdomar







Ska känna glädje, engagemang och framåtanda.
Ska få fostran både bandymässigt och socialt
Ska spela på sina egna villkor.
Har roligt när de utövar bandy.
Utvecklas idrottsligt och personligt utifrån egna förutsättningar.
Skapar kamratskap.
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3.3 Utbildningsplan för barn och ungdomsverksamheten.
För barn (upp till tolv år) ska grunden vara att leka och lära sig bandy. Alla spelare som
deltar på träning spelar i lika stor omfattning och får prova på olika platser i laget.
Matchresultatet ska inte styra, utan ha en mycket underordnad roll.
Bandyskolan (10-11)
 Stimulera barns intresse för bandy
 Vara steget för rekrytering till Villa
Lidköping BK: s ungdomsverksamhet
 Träning: 1 g/vecka
Ungdom U9 (08-09)
 Ge barnen grundläggande bandyteknik
 Nivåanpassa träning för att utveckla alla barnen
 Fokusera på skridskoteknik
 Barnen provar på alla positioner i laget
 Ge starten till Bandyspel i form av 7-manna lag
 Vi fokuserar på att skapa jämnstarka lag inför poolspel
 Alla barn spelar lika mycket
 Träning: 2 ggr/vecka
Ungdom U10 (07)
 Vidareutveckla punkterna från U9 samt
 Spela 7-manna spel och skapa förståelse på bandy
 Träning: 2 ggr/vecka
Ungdom P/F 12 (05-06)
 Vidareutveckla punkterna från U10 samt
 Utveckla spelarens tekniska bandyfärdigheter genom att stimulera deras teknik och
spelförståelse
 Utbildning till att klara av att spela 11-manna spel.
 Träning: 2-3 ggr/vecka
Ungdom P/F 14 (03-04)
Nu sker matcher efter ungdomars färdigheter och alla ungdomar som deltar på träning spelar i
lika stor omfattning i de matcher som de deltar i. Individens utveckling är lika viktig som
gruppens utveckling.





Vidareutveckla punkter från P/F 12
Skapa förutsättningar för ungdomar att utvecklas enligt sina egna bandyfärdigheter
Nivåanpassade lag
Träning: 2-3 ggr/vecka
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3.4 . Till dig som ledare
Villa Lidköping BK ställer höga krav på ledare och träningar på alla nivåer Inom föreningen.
Därför är det viktigt att du som ledare ständigt är i utveckling i ditt ledarskap och deltar på
Utbildningar och möten som anordnas. Som ledare på ungdomssidan skall du ha genomgått
De delar som ingår i föreningens utbildningsplan.
Du är en ambassadör för föreningen och en länk mellan utövare och ledning. Därmed
respekterar du alltid domaren och motståndarlag. Det är viktigt att du sätter föreningens bästa
i första hand och därmed följer föreningens mål och riktlinjer, samt att du utvärderar det som
sker.
Eftersom barn och ungdomsledarnas engagemang helt byggs på ett ideellt deltagande krävs
det att ledaren har ett stort intresse för bandy och ungdomsidrott i stort. Det finns även en
medvetenhet i föreningen om att olika åldrar kräver olika typer av ledarskap.
Föreningen är i första hand självförsörjande på ledare, men är öppen för impulser utifrån och
har en bra omvärldsbevakning. Som ledare är det viktigt att du kan ge både positiv och
negativ kritik samt hantera och diskutera de konflikter som uppstår.
Riktlinjer till dig som ledare
 Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig bandy och utveckla ett livslångt
intresse, alla är välkomna till Villa Lidköping.
 Utveckla, ge energi och motivera/stimulera såväl individ som grupp.
 Samarbeta, organisera och planera.
 Uppträd på ett korrekt sätt under träning och match och använder föreningens
klädkollektion.
 Sätt utveckling före resultat.
 Arbeta och följa Villas ungdomspolicy/utbildningsplan och ta del av övrig policys.
 Arbeta aktivt för att hjälpa barn som dubbelidrottar genom att följa riktlinjerna i
Regelverk med våra övriga lokala föreningar. Regelverket är utformat så att fotboll har
månaderna 1 april – 30 september, resterande månader 1 oktober till 31 mars är bandy.
Reglerna är enkla, vi skall låta våra barn aktivt utöva både bandy och fotboll men
skulle det kolidera mellan sporterna är det den sporten som är inom rätt månad som
skall gå i förstahand.
 Arbeta utifrån den roll man blivit tilldelad samt ta del av rollbeskrivningen.
 Sätter säkerheten först och ser till att barn och ungdomarna har korrekt och godkänd
utrutning.
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3.5 Till dig som förälder
Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föreningen vill
skapa ett gott samarbete mellan spelare, ledare och föräldrar. Som förälder har du en viktig
roll i barnens utveckling och välmående.
Vi behöver även hjälp med att ni ser till att ert barn kommer i tid till träningar och match, ser
till att de inte tränar vid sjukdom, hjälper ditt barn med kosthållning samt ser till att ditt barn
har godkänd och funktionsduglig utrustning.
Våra ledare verkar för allas bästa, fråga dem gärna om råd. Därför lämnar du eventuella
åsikter och kritik under konstruktiva former mellan fyra ögon med ansvarig ledare, dock i
direkt anslutning till träning eller match. En saklig diskussion i positiv anda kan lösa det
mesta. Respektera även ledares åsikter om närvaro i omklädningsrummen innan och efter
träning/match.
Riktlinjer till dig som förälder
 Det är ledaren som avgör ditt barns roll i laget utifrån föreningens
riktlinjer/utbildningsplan.
 Tänk på att du som förälder alltid i alla situationer ska vara en förebild för barnen.
 Hjälps åt att köra till bortamatcher och cuper och deltar i vissa aktiviteter som laget
ska sköta.
 Uppmuntra och heja på alla, det ska ske i positiv anda, ge beröm men instruera inte.
 Respektera domare och motståndarlag, uppträd på ett för klubben hedervärt och
sportmannamässigt sätt.
 Se till att ditt barn/ungdom kommer väl förberett till träning/match, korrekt kost och
vila är viktigt.
 Hjälper ditt barn/ungdom att planera träning så denne inte överbelastas med träning
och matcher vid t.ex. dubbelidrottande.
 Ta del av Villa LIDKÖPINGS policys.
 Villa Lidköping BK vill inte att föräldrar står på den långsida som spelarbåsen finns,
man hejar ifrån motsatt sida!
 Angående bandyklubbor uppmanar föreningen att barn och ungdomar skall spela med
träklubba.
 Arbeta aktivt för att hjälpa barn som dubbelidrottar genom att följa riktlinjerna i
Regelverk med våra övriga lokala föreningar. Regelverket är utformat så att fotboll har
månaderna 1 april – 30 september, resterande månader 1 oktober till 31 mars är bandy.
Reglerna är enkla, vi skall låta våra barn aktivt utöva både bandy och fotboll men
skulle det kolidera mellan sporterna är det den sporten som är inom rätt månad som
skall gå i förstahand.
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3.6 Cuper
Varje lag ska delta i en cup per säsong, undantag för fler
cuper kan göras i samråd med sportgrupp och klubbchef.
Föreningsutvecklare och ungdomsansvarig bestämmer i
samråd med ledarna vilken cup som laget ska delta i.
Villa Lidköping BK står alltid för anmälnings-,
deltagaravgiften och resa till resp. cup
På ungdomslagen så bekostar föreningen 4st ledare/ lag
respektive 5st på juniorsidan som åker med på
cup/turnering. Deltagande i cuper i närområde kan ske utöver den ordinarie cupen.
Gällande spel i inbjudningscuper så har tränarna möjlighet till nivåanpassning, gäller som lägst
P/F14 A.

3.7 Laget
Varje lag har rätt om så önskas besöka en A-lagets match per säsong.
Vid detta besöks bjuder Villa Lidköping på korv med bröd och festis.
Ungdomsavslutning arrangeras av kansliet.
Varje lag t.o.m. P/F14 disponerar max 2500 kr per år för ett läger.
För alla de åldersgrupper som spelar 7: manna bandy finns möjlighet till att arrangera någon form
av enklare avslutning med sin åldersgrupp. Föreningen disponerar 2000 kr per åldersgrupp som
spelare 7: manna spel.

4. Resepolicy
Vid kortare resor där föräldrar kör så erhålls chauffören med 1st fribiljett till A-lagsmatch.
Säsongen 2016-2017 är det bussbolaget Nyberg buss som vi ska användas oss av. Bokningar
görs av föreningsutvecklaren och bokningen ska göras senast måndag samma vecka om
matchen spelas på helgen. Vid veckomatch ska bokningen göras en vecka innan. De lagen
som åker buss är P16, P18, J20, F17/Dam samt A-laget, dock ej till orter Vänersborg,
Trollhättan, Skövde, Otterbäcken och Hajstorp. Då kör föräldrar eller ledare.
Vid bortamatch/poolspel som överstiger 30 mil tor. oavsett ålder betalar föreningen
milersättning 18 kr/mil, 5st bilar per lag.
I speciella fall då busstransport kan vara aktuell tas kontakt med föreningsutvecklaren som
tar beslut om bussresa godkänns. Kostnad max 200 kr per person.

5. P16, F17, P18 och J20
För äldre ungdomar (16-20 år) sker matcher utifrån ungdomars utveckling, klass på
motståndet och matchens betydelse. Samtliga ungdomar ska ha möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar. Matchresultatet har betydelse.
16, 18 20 års lag tävlar om SM titlar, då prioriteras lagen. Föreningen ser att spelaren väljer
bandy som förstaidrott.
Villa Lidköping BK säger aldrig nej till att kombinera fler idrotter utan ser värdet i att utöva
mer fysiskaktivitet.
Du som spelar i 16,18 och 20 års lag är förebilder för de yngre lagen och ska därför agera och
uppträda på ett för föreningen korrekt sätt.
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6. Föreningens ansvar
Villa Lidköping BK som förening ansvarar för att vi har:





En professionell organisation.
Professionella ledare och utbildningar, såväl interna som externa.
Goda träningsmöjligheter som tillgodoser individens behov.
En stabil ekonomi.

7. A-lagsspelare
Att vara A-lagsspelare innebär att:
 Vara en förebild och ambassadör såväl på som utanför bandyplanen.
 Spela på högsta nationella nivå samt även internationella matcher.
 Få en högklassig bandyutbildning och ständigt sträva mot utveckling.
 Företräda föreningen i olika sammanhang, ex, sponsorträffar och föreningsträffar samt
föreningens ungdomsaktiviteter.
 Ge det utrymme som krävs och dess krav det innebär att utöva bandy på elitnivå.

8. Försäkringsinformation Svenska Bandyförbundet – I
samarbete med Folksam
Varje spelare måste, fr.o.m. den säsong spelaren fyller 7 år, för att få representera en förening
i en av SBF, SDF eller FIB sanktionerad tävling, vara registrerad och licensierad hos SBF. En
tävlingssäsong avser tiden 1 juli – 30 juni. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring (K
64862). Den av förbundet tecknade olycksfallsförsäkring är en grundförsäkring med ringa
skydd, vid olycka ersätter den tandskador, akutersättning, invaliditet och dödsfall.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskador under match och träning i bandy och rinkbandy
samt under färd till och från match och träning. Villa rekommenderar er föräldrar att teckna
en egen barnförsäkring, förlita er inte på hemförsäkringen eller Bandyförbundets – Folksams
grundförsäkring.
Våra barn och ungdomar är försäkrade i Folksam, om någon råkar ut för en skada eller olycka
så ska detta anmälas till Folksam. Det finns även skadeanmälans blanketter som man kan få
på kansliet.
Ett telefonnummer som kan vara bra att ha om olyckan är framme:
+46 771 960 960
Försäkring för ledare
Som ledare eller funktionär är du olycksfallsförsäkrad genom RF:s grundförsäkring (K
62510). När du är på resa utomlands gäller försäkringen även vid akut sjukdom.
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