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1.1 VERKSAMHETSIDÉ
Utbilda och förvalta innebandyspelare genom att erbjuda högkvalitativ träning,
attraktiva innebandyupplevelserbåde sportsligt och socialt där vi både kan erbjuda en
kombination av bredd- och elitverksamhet.

1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE
Helt vanliga stjärnor!

1.3 VISION

Höllviken Innebandy skall vara den ledande bredd- & elitinnebandyföreningen i Skåne
både på plan, organisatoriskt och socialt.

1.4 MISSION
1.5 MÅL
•

Ta oss tillbaka och etablera oss i SSL inom två år med ett lag där vi försöker ha så

•

många lokalt förankrade spelare som möjligt.

•

flickor födda 2004-2012.

Att inom 5 år ha ett tjejlag i varje åldersgrupp innehållande minst 15 tjejer från

•

Fortsätta att ha stora grupper om minst 25 spelare i samtliga åldrar på killsidan.

•

i sponsorintäkter inom 3 år (2018-04-30).

•

så goda förutsättningar som möjligt för våra ungdomar att spela innebandy.

•

minst en person på 100% som påbörjar sin anställning senast den 2016-07-01.

Genom ett utökat samarbete med kommun och näringsliv skall vi nå 1,6 miljoner
Genom samarbete med samtliga övriga innebandyföreningar i kommunen skapa
Under säsongen 2015/2016 ska vi skapa förutsättningar för att kunna anställa
2015-08-31 skall vi ha tagit fram ett tydligt organisationsschema med tydliga
arbetsbeskrivningar.

2.0 ANSVAR
Som tränare, ledare, spelare, styrelsemedlem och förälder i Höllviken Innebandy är jag

skyldig atttadel av den information som föreningen förmedlar samt verka för spelarnas
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och föreningens bästa. Alla har ett personligt ansvar att följa föreningens riktlinjer och
policy.

3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL)
Personuppgifter

som

t.ex.

namn,

adress,

telefonnummer,

e-mailadress

och

personnummer får endast hanteras inom Höllviken Innebandy. Inga av dessa uppgifter
får spridas utanför föreningen utan personens tillåtelse. Undantag är namn som få

presenteras på hemsidorna. Dessa uppgifter skall lämnas till styrelsen eller kansliet som
upprättar ett

föreningsregister för att

kunna

genomföra

de

administrativa

arbetsuppgifterna som t.ex. fakturera medlemsavgifter, registrera licenser etc. Endast
Ordförande, kassör, sekreterare och kansliets personal har tillgång till dessa.
Vi följer Personuppgiftslagen i hela vår verksamhet.

4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD
Föreningen ser jämställdhet mellan könen som någonting självklart och skall genomsyra

hela föreningens arbete. Vi som är tränare och ledare i Höllviken Innebandy behandlar
samtliga medlemmar rättvist och arbetar aktivt med att motverka all form av mobbning.

5.0 DROGER & DOPING
Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag er ett av de största
folkhälsoproblemen i Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste

socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i Höllviken Innebandy aktivt för att ge våra

barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin hobby och idrott i.
Klubbens verksamhet präglas av ett naturligt avståndstagande mot droger, men vi vill

med denna drogpolicy ändå förtydliga vårt ställningstagande, för nuvarande och

framtida ledare, spelare, tränare och medlemmar. Drogpolicyn skall även vara till stöd
för ledare, tränare och vuxna vid eventuella åtgärder.

Ledare och övriga vuxna i föreningen har ett stort ansvar att vägleda våra ungdomar till
att välja en hälsosam livsstil, samt att själva föregå med gott exempel.
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Denna drogpolicy gäller för samtliga spelare, tränare och lagledare inom Höllviken

Innebandy. Att använda droger påverkar de idrottsliga prestationerna negativt och kan i
sin förlängning få förödande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.
Med droger menar vi:
•

Tobak

•

Alkohol

•

Narkotika

•

Dopningspreparat

Handlingsplan
Tobak
Inga ungdomar under 18 år får använda tobak inom vår verksamhet (gäller träningar,

tävlingar, läger etc.). Om någon ungdom snusar/röker tar ledaren ett samtal med denne
samt kontaktar förälder. Ungdomsledarna skall som en naturlig del i verksamheten

prata om rökningens negativa konsekvenser för hälsa och idrottsliga prestationer.

Ledare och övriga föreningsmedlemmar bör inte röka i barns och ungas närhet. Tänk på
den vuxnes roll som förebild.
Alkohol
Inga ungdomar under 18 år får använda alkohol i vår verksamhet (gäller träningar,

tävlingar, läger etc.). Detsamma gäller ansvariga ungdomsledare. Om någon ungdom
påträffas påverkad av alkohol tar ledaren ett allvarligt samtal med denne samt

kontaktar förälder och styrelsen. Tillsammans gör man upp en åtgärdsplan, för att stödja
den unge.

Styrelsen ansvarar för och beslutar om åtgärder för ungdomsledare som påträffats

påverkad/berusad i situationer som beskrivits ovan. Man kommer inte berusad eller
bakfull till träning, tävling, match eller annat möte. Föräldrar och andra vuxna får i

samband med särskilda sammankomster inta alkohol under ordnade former, men bör
vid barn- och ungdomsaktivitet helt avstå alkohol. Vid läger för ungdomar får ingen
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alkohol förekomma. När man är klädd i klubbdressen företräder man klubben och får då
under inga omständigheter uppträda berusad på offentlig plats.
Narkotika
All användning av narkotika, som inte är legalt förskriven av läkare för medicinskt bruk,
är förbjudet i svensk lagstiftning. Skulle något sådant komma till styrelsen kännedom
kontaktar styrelsen förälder (om personen är under 18 år), polis och/eller sociala
myndigheter.

Dopningspreparat
Att använda dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag. Om det kommer till

styrelsen kännedom att en klubbmedlem avsiktligen använt dopningspreparat kommer
vederbörande att polisanmälas. Det är upp till deltagarna själva att vid behov söka

dispens via Riksidrottsförbundet för dopningsklassade läkemedel som används för
medicinskt bruk. Vi som förening kan hjälpa er med en sådan ansökan, men det är
fortfarande ni som deltagare som bär ansvaret för att en ansökan ska göras.
Information, uppdatering och aktivitetsplan
Inför varje årsmöte skall styrelsen utvärdera hur policyn har efterlevts under året samt
föreslå ev. ändringar inför årsmötet. Drogpolicyn skall tas upp och aktualiseras vid varje
årsmöte. Drogpolicyn skall även finnas på vår hemsida.

6.0 TRÄNARE, LAGLEDARE, SPELARE & FÖRÄLDRAR
6.1 TRÄNARE
För digsom tränare gäller det att:
•

•
•
•
•
•

Följa reglerna i detta dokument samt våra handböcker för respektive nivå.
Gå på de utbildningar som klubben anvisar.

Planera verksamheten utifrån långsiktiga mål och långsiktig utveckling.

Delta på klubbens möten.

Göra en träningsplan för laget.

Komma i tid till träningarna samt vara väl förberedd.
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I möjligaste mån hålla genomgång innan träningen börjar.

•

Ta ut laget i samråd med lagledaren och i enlighet med handboken för er nivå.

•

vid andra sammankomster där du representerar Höllviken Innebandy.

•
•

Använda den orangea klubbpikén samt den svarta klubbhoodien vid matcher och
Fylla i aktivitetskorten i Sportadmin.

Vara en god förebild för Höllviken Innebandy.
Verka för FairPlay.

Tränare/ledare:
Klubbens

målsättning är att

hitta

tränare

ifrån

klubbens

egna

led samt

lagledare/administratörer från föräldragruppen. Tränare/ledare skall gå den utbildning
som krävs för att leda laget.

6.2 LAGLEDARE

För digsom lagledare gäller det att:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följa reglerna i detta dokument samt våra handböcker för respektive nivå.
Delta på klubbens möten.

Hålla i minst ett föräldramöte per säsong.

Ansvara för att lagets hemsida uppdateras.

Ansvara för att träningsmaterialet finns i ert skåp.
Ansvara för att det finns bilar till bortamatcherna.
Ansvara för att cafeterian bemannas.

Vara en god representant för Höllviken Innebandy.
Verka för FairPlay.

Genomföra planeringsmöte med tränarna.

•

Läsa och ta del av nyheterna på hemsidan.

•

vid andra sammankomster där du representerar Höllviken Innebandy.

•
•
•

Använda den orangea klubbpikén samt den svarta klubbhoodien vid matcher och
Ansvara för lagkassan.

Kalla laget till matcher.

Ansvara för att sekretariatet bemannas vid hemmamatcher.

Ansvara för att resultatet rapporteras enligt instruktioner vid hemmamatcher.
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Ansvara för att flytta ev. matcher och ansvara för alla kontakter i samband med
detta.

6.3 UNGDOMSSPELARE
För dig som ungdomsspelare inom Höllviken Innebandy vill vi att du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Följer klubbens uppsatta regler.

Respekterar dina tränare, ledare, medspelare, motståndare samt domare.

Genomför träningar och matcher på bästa sätt efter dina förutsättningar.
Genomför skolarbetet med samma intresse som du har för innebandy.

Vårdar din och klubbens utrustning.

Är en bra representant för Höllviken Innebandy.
Verkar för FairPlay.

Tränarna/lagledarna beslutar om alla skall duscha efter träning/match/cup.

6.4 FÖRÄLDRAR

För dig som förälder inom Höllviken Innebandy gäller det att:
•
•

Uppträda så som du själv vill att ditt barn skall uppträda.

•

och/eller ungdomsansvariga.

Framför eventuell kritik och åsikter på ett korrekt och sakligt sätt till lagledaren

•

Tar del av samt följer detta dokument.

•

har.

•

coachningen.

•

hjälpa dem!

•

Hjälper till med bilkörning, kioskbemanning samt övriga aktiviteter som laget
Stöttar, hejar, hurrar på laget i med- och motgång men låt ledare/tränare sköta
Låter domarna döma matchen. Vi skriker aldrig på domaren, utan vi ser till att
Kommer på lagets föräldramöten.

Tar del av information på klubbens hemsida, www.hibf.se.

7.0 UTBILDNING
Alla personer inom Höllviken Innebandy skall utbildas för respektive verksamhetsnivå
och roll. För våra ungdomsledare finns dessa beskrivna under respektive handbok.
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Höllviken

Innebandy

uppmanar

9
samtliga

spelare

att

använda

godkända

innebandyglasögon vid allt innebandyspel. Enligt Svenska Innebandyförbundets regler
är det obligatoriskt att använda innebandyglasögon upp till och med 15 års ålder.

9.0 MATCH
Idrott är ett tävlande och målet är att prestera så bra som möjligt och genom detta få

önskat resultat. Här skiljer sig elit-, bredd- och ungdomsverksamhet åt och det är viktigt
att agera och sätta upp mål därefter.
Ungdom
Ungdomsidrott skall alla träningar, samt matcher,ses som utbildning. Resultatet får inte
uppnås till vilket pris som helst. Riktlinjer finns i respektive nivås handbok.
Herr-/damjuniorer samt senior utveckling
Här tränar vi innebandy för att kunna prestera bra på matcher. Fortfarande är
utveckling av spelare en viktig del,samt att behålla så många som möjligt.
Dam/herr representationslag
Träningarna och uttagningar sker och planeras för att kunna prestera maximalt på
matcher i syfte att vinna matcherna.

9.1 AKTIV COACHING
I ungdomslagen
Toppning är enligt all forskning och alla experter negativt för individer, lag och den

långsiktiga utvecklingen. Därför är toppning inte tillåten i Höllviken Innebandys
ungdomsverksamhet upp till och med nivå Röd i SIU-modellen, vilket medför att alla
seriematcher genomförs av alla kallade spelare med så lika speltid som möjligt.

Toppning är att på något sätt omfördela speltid mellan olika spelare eller frekvent och
medvetet använda vissa spelare i specifika spelmoment (t.ex. box-/powerplay) på
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bekostnad av andra spelare speltid för att uppnå ett visst resultat. Försiktig övergång till
fasta powerplay formationer kan ske från äldre Röd nivå (från 14år).

Undantag från ovan kan ske för lag från nivå Röd i SkM och SM, då toppning är tillåten
med vuxens omdöme. Dock måste samtliga spelare och föräldrar vara väl medvetna om

detta innan man anmäler sig till en sådan turnering där man tänkt toppa laget samt att

man även under säsongens gång medverkar i cuper där samtliga får delta med lika
mycket speltid.

Aktiv coaching rekommenderas där ledaren i positivt syfte pushar spelare och

berömmer dem för att gruppen gemensamt skall kunna prestera bättre resultat.
Samtliga spelare i truppen ska känna av den positiva aktiva coachingen.
I herr-/damjuniorer samt senior utveckling
Toppning är tillåten i matcherna men bör undvikas i största möjliga mån och med ett
gott omdöme i syfte att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Viktigt att
det kommuniceras ut från ledare till spelare hur eventuell toppning kan bli aktuell.
Aktiv coaching är att rekommendera där ledarna taktiskt coachar laget.
Dam/herr representationslag
Toppning är tillåten och skall tillämpas i syfte att vinna matcher.

10.0 MATERIAL
10.1 BOLLAR, VÄSTAR KONER OSV.
I varje hall finns det ett materialrum/skåp innehållande den utrustning (bollar, västar,

koner osv.) som krävs för att kunna bedriva en träning med kvalité. Detta innebär att
varje lag skall ha tillgång till detta rum/skåp i den eller de hallar man bedriver aktivitet i.

Detta innebär att man som lag ej har material som tillhör sitt lag utan att materialet

tillhör respektive hall. Detta underlättar för samtliga då man slipper släpa sitt material
mellan hallarna. I materialrummet/skåpet skall det finnas utrustning som passar

samtliga lag som bedriver aktivitet i just den hallen, dvs. västar i olika storlekar osv.
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Samtliga tränare i respektive lag skall ha nyckel till dessa rum/skåp så att man som
tränare slipper samsas om en nyckel/lag.

10.2 MÅLVAKTSUTRUSTNING

Från 12-års ålder ersätter klubben två målvakter per lag med 1500 kr vid köp av
målvaktutrustning på Team Sportia av märket Exel, mot uppvisande av kvitto. För yngre

lag står klubben för målvaktsutrustningen. Detta innebär att målvaktsutrustning till de
yngre målvakterna lånas ut av klubben.

10.3 MATCHKLÄDER

Matchtröja ingår för de spelare från 9 år som betalar medlems- och träningsavgiften.

Shorts och strumpor får man själv köpa av vår sportleverantör.

11.0 RESOR
I vår verksamhet kommer det genomföras en hel del transporter i grupp eller enskilt, av
barn, ungdomar samt vuxna. Transporter skall genomföras på ett trafiksäkert och
riskfritt sätt.

I Höllviken Innebandy gäller följande:
•

Buss med särskild utsedd förare används när resor för vårt representationslag
(herr, dam & JAS) överstiger 15 mil enkel väg. Dessa resor skall vara till
seriematch eller viktiga tävlingsmatcher. Kostnaden för bussen skall alltid

godkännas av respektive lags sportchef. Samtliga spelare och ledare måste färdas
•

i den hyrda bussen. Privatbilar används då endast om synnerliga skäl föreligger.

•

dokumenterat kvalificerade chaufförer.

•

längre än 30 km hem, tidigare än 2 timmar efter avslutad match.

•

antalet passagerare får ej överstiga antalet bälten.

Att vi anlitar bussföretag som följer gällande Trafiklagstiftning och har
Seniorer/juniorer som själva varit iväg och spelat match bör inte köra sträckor
Vid resor med privatbilar skall samtliga i bilen använda tre-punkts-bälte och

Bilföraren skall ha minst ett års erfarenhet av bilkörning vid längre resor (över
100 km). Vi ser helst att förare har minst tre års erfarenhet av bilkörning.
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Vid bortamatcher samåker vi i den utsträckning det är möjligt för att värna om
miljön.

Förare av minibuss bör ha minst fem års erfarenhet av regelbunden bilkörning,
samt erfarenhet av körning med minibuss.

Gällande trafikföreskrifter skall givetvis följas!

12.0 SPONSRING & KLUBBPROFIL
Inga lag, ledare eller föräldrar får skapa egna overaller eller textiler där föreningens
logga används. Endast föreningens eget framtagna material skall användas av de som
tillhör och representerar Höllviken Innebandy.

13.0 HEMSIDOR & SOCIALA MEDIER
Höllviken Innebandy har en officiell hemsida: http://www.hibf.se och denna är kopplad
till vårt administrativa webbverktyg Sportadmin.

Det är ej tillåtet av ledare inom föreningen att driva egna lagsidor på andra ställen än på
vår egen plattform Sportadmin som är kopplas till vår officiella hemsida.

Om laget driver egna profiler på olika sociala medier skall det tydligt framkomma att så
är fallet och att det ej är föreningens officiella profil. På dessa profiler får man ej heller

använda klubbens logga eller bilder tillhörande föreningen utan styrelsens tillåtelse.
Detta för att undvika att inofficiella profiler ger intrycket av att vara officiella. Styrelsen
är ansvarig för att detta följs och har mandat att göra de åtgärder som krävs för att detta
skall följas.

Som aktiv i föreningen (spelare, ledare, styrelseledamot, funktionär, förälder) är jag
medveten om att jag kan uppfattas som en representant för Höllviken Innebandy även
på mina privata hemsidor, forum eller sociala medier.

Allt det ni kommunicerar offentligt skall ske med respekt för motståndare, domare och

publik. I vår kommunikation skriver vi inga bortförklaringar, nedvärderar någon eller
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någons beteende. Lyft fram det positiva i prestationen och kom ihåg att resultatet inte är
det viktigaste eftersom alla matcher är utbildning.

13.0 LAGKASSOR
Lagkassor består av de inkomster man lyckats dra in via exempelvis kioskbemanning
och försäljning.

Av kioskbemanningen får lagen dela på 50% av den totala omsättningen. Av dessa 50%

får man en del beroende på hur mycket man bemannat kiosken. Bemanningen delas upp
i enheter där 1 match = 1 enhet, en halv dag = 3 enheter, heldag = 6 enheter.
Sammanställning och utbetalning sker två gånger per säsong, den 31/12 samt efter
avslutad säsong.

Vid olika försäljningsaktiviteter som föreningen gemensamt gör så får laget en viss %sats av det man säljer. Hur stor %-sats man får bestäms innan försäljningsstart.

Arrangerar ett lag en egen försäljning får laget behålla 100% av vinsten. Viktigt är att
pengarna överlämnas till föreningen så att denna kan bokföra och öronmärka dessa

pengar till er lagkassa. All form av egen försäljning måste först stämmas av med
klubbens Sponsoransvarig.

14.0 PÅFÖLJD
Överträdelse av denna policy kan innebära utestängning, efter samtal mellan ledare och
styrelsen.
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