BlåVita tråden
Säsong 2020 / 2021
Denna policy ger riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av
bandyspelare inom Spånga/Bromstens Bandyklubb (nedan SBBK).
Beslutad av SBBK: styrelse 2020-08-10

SBBK, Box 8218, 16308 Spånga. Epost: bandy@sbbk.nu.

Verksamhetsidé
SBBK ska erbjuda det bästa av bandy. Vi älskar idrott och främst sporten bandy. Vi ska
bedriva bandyverksamhet som skapar klubbkänsla, sportslig- och social fostran. Vi ser
framför oss en livslång relation med idrott, träning, motion, tävling, gemenskap och
hälsa. Klubben har en utgångpunkt i breddverksamheten, där alla får vara med. Vi vill
skapa en känsla av trivsel, trygghet och kamratskap, där vill vi lägga grunden för
bandyspel på god nivå. Vi ska vara ett naturligt val om man vill utvecklas inom
bandysporten.
Glädje Engagemang och Framåtanda
•
•
•
•
•
•

Skapa en miljö där barn och ungdomar får lära sig bandy och känna 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 sina medspelare, motspelare samt personer kring bandyn.
Tränare, ledare och föräldrar känner delaktighet och gemenskap med övriga samt att
de tillsammans skapar ett klimat för utveckling och samarbete.
Ett väl fungerande kontinuerligt samarbete med seniorverksamheten där barn och
ungdomar ges möjlighet till insyn i hur det är att vara seniorspelare.
Motverka diskriminering och kränkande behandling.

Värdegrund
Glädje & Gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla
all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mer genom livet.
Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningens verksamhet.
Delaktighet

Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar
för sin verksamhet. Bandyverksamheten ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Rent Spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för utövande på lika villkor. Det innebär att
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och ha en god etik och moral. Att verka
mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
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Vision

SBBK ska vara den mest attraktiva bandyföreningen i Stockholm för barn, ungdom och
vuxna.
Verksamhetsområden
•
•
•
•
•
•

Skridsko- och Bandyskola (3-8 år)
Bandy 3 mot 3 (8-9 år)
Bandy 5 mot 5 (9-11 år)
Bandy 7 mot 7 (11-13 år)
Bandy 11 mot 11 (13-19 år)
Seniorbandy (Herr och Dam)

Fokusområden
•
•
•
•
•
•

Klubbidentitet
Skridsko- och bandyskolan
Spelar- och ledarrekrytering vid lagbildning
Flick- och dambandy
Bibehållet tonårsengagemang och seniorrekrytering
Vidareutbildning av ledare

Verksamhetsmål
Skridsko- och bandyskolan

Skridsko- och Bandyskolan är en attraktiv och spännande verksamhet för de minsta för
att bredda intresset för bandy samt för att säkerställa rekryteringen av spelare och
ledare. Särskilda insatser ska göras för att locka fler flickor att ta steget från enbart
skridskoåkning till att prova på klubba och boll. Ungdoms- och seniorspelare ska vara
engagerade som ledare i verksamheten. De äldsta barnen i skridskoskolan får prova på
att spela i lag under säsongen.
Ungdomsverksamheten

Klubbens långsiktiga mål för ungdomsverksamheten är att organisera P19 och P17 i
egen regi, samt F17. Alla klubbens 17-, 18- och 19-åringar ska kunna erbjudas
bandyspel efter förmåga med jämnåriga och i seniorsammanhang.
•

Inför varje säsong organiseras i varje årgång U8-U12 oftast två stycken lag 7 mot 7 med
minst fyra ledare varav två är tränare och cirka 20-25 spelare. Av dessa fem årgångslag
ska minst ett lag vara flicklag. I seriespelet kommer flickorna att spela dels i någon
flickserie, och dels, i samarbete med pojklagen, i pojkserier.
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•

•

I varje nytt årgångslag som bildas ska samtliga ledare genomgå en intern
lagledarintroduktion inklusive genomgång av bandyregler innan seriespelet startar. De
ledare som står på is ska genomgå utbildningen Bandy för barn under den första
säsongen och ledare ska genomgå en intern kurs i skridskoslipning innan seriespelet
startar. Inför övergången till Bandy 11 mot 11 ska samtliga tränare genomgå
utbildningen Bandy för ungdom, samtliga lagledare genomgå kompletterande
regelgenomgångar samt därutöver minst en ledare genomgå
matchsekreterarutbildning.
Inför varje säsong organiseras i varje årgång U12-U16 och P19 minst ett lag 11 mot 11
med minst fyra ledare (varav 1-2 bandykvalificerade tränare) och cirka 20 spelare. Av
dessa lag ska minst ett vara flicklag (F14 och/eller F17).

Seniorverksamheten

Klubbens långsiktiga ambition är att ha seniorverksamhet på såväl dam- som
herrsidan. Avsikten är att spela Damallsvenskan och på herrsidan är målet att vara en
etablerad Div. 1 klubb.
SBBK ska fortsatt inlemma de äldsta ungdomarna i seniorbandyn, något som
föreningen ska fortsätta att arbeta aktivt med under kommande säsonger.
För att möta föreningens mål att alla är välkomna att aktivt delta i föreningens
idrottsverksamhet, både på ungdomssidan och seniorsidan har föreningen
seniorverksamhet på flera nivåer. Föreningen har som mål att alltid delta i
bandydistriktets lägsta seniorserie. Föreningen har också som mål att erbjuda
seniorverksamhet för föräldrar, utanför seriesystemet. Denna verksamhet går under
namnet Föräldrabandy.
Ekonomi

Spånga Bromstens bandyklubbs finansiella ställning ska vara stabil för att säkerställa en
väl fungerande verksamhet och målet är en stigande omsättning och att ha ett eget
kapital som ej skall understiga 30-40 % av omsättningen.
Föreningens ansvar

SBBK som förening ansvarar för att vi har professionell organisation som följer Svenska
Riksidrottsförbundets och Svenka Bandyförbundets riktlinjer och skapar en trygg
idrottsmiljö för våra medlemmar.
Föreningen ska erbjuda goda träningsmöjligheter som tillgodoser individens behov.
Förenings ska erbjuda ledare och tränare regelbundna utbildningar.
Föningens medlemmar är försäkrade med en olycksfallsförsäkring som gäller under
match och träning. Dock rekommenderar vi alla föräldrar att teckna barn och
ungdomsförsäkring utöver detta.
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Barn och ungdom i SBBK
Spelaren
•
•
•
•
•
•
•

Främja kamratandan
Alla är välkomna
Leva upp till SBBKs ledord Glädje - Engagemang - Framåtanda
Lek på träning
Prestation går före resultat
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 SBBK 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
Spel på barnen och ungdomarnas villkor/förutsättningar
Vi uppmuntrar barn och ungdomar att deltaga i andra idrotter
Bandy ska vara roligt- uppmuntra och beröma

.
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.

Läger och Cuper

Spelare som blir uttagna till Elitläger och likande ska ersättas med halva kostnaden.
Spelare som kallade till uttagningsläger och distriktslag bekostar den avgiften själva.

Till dig som ledare inom SBBK
SBBK ställer höga krav på ledare och tränare på alla nivåer inom föreningen. Vi vill att
våra ledare ständigt ska utvecklas i sitt ledarskap och i sina bandykunskaper. SBBK
erbjuder fortlöpande träning och ledarutbildningar. Varje ledare ska erbjudas en
utbildningsplan. Det finns en medvetenhet i föreningen att olika åldrar kräver anpassat
ledarskap.
Du är ambassadör för SBBK och en länk mellan utövare och föreningens styrelse.
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Riktlinjer för styrelsen och ungdomsledningen
•
•

Hanterar eventuella klagomål från förädrar
Hanterar eventuella konflikter mellan föräldrar och ledare

Riktlinjer till dig som ledare

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig bandy och utveckla ett
livslångt intresse för sporten.
Välkomna alla
Utveckla, ge energi och motivera/Stimulera såväl individ som grupp
Samarbeta, organisera och planera
Utträd på ett korrekt sätt, var en förebild
Sätt utveckling före resultat
Följa SBBKk policys dvs nolltolerans för våld, sexuella trakasserier, kränkningar
och mobbing.
Sätt säkerheten först och se till att de aktiva har korrekt och godkänt utrustning
Visa respekt mot domare, spelare och andra personer på arenorna

Till dig som förälder

Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. SBBK vill
skapa ett gott samarbete mellan spelare, ledare och föräldrar. Som förälder har du en
viktig roll i barnets utveckling och välmående.
Vi behöver hjälp att se till att barnet kommer i tid till träningarna och match. Ser till att
de sköter sin skolgång, inte tränar vid sjukdom, ser till att barnet äter och dricker
tillräckligt och ansvarar för att ditt barn har rätt utrustning.
Riktlinjer för dig som förälder

•
•
•
•
•
•

Det är ledaren som avgör din barns roll i laget utifrån föreningens riktlinjer och
utbildningsplan
Agera som en förebild
Stötta spelare, ledare och domare på planen på ett positivt sätt

Hjälps åt vid skjutsning till matcher och träningar.
Deltag på lagaktiviteter/laguppdrag
Se till att ditt barn får rätt förutsättningar, mat, sömn, respekt för andra samt
rätt utrustning.

Senior i SBBK
Det ska finnas möjlighet att prova på och gradvis gå över till seniorspel.
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Seniorspel i SBBK ska hålla en hög nivå och det förväntas att spelare och ledare
avsätter tid och planering för att nivån ska upprätt hållas.
Riktlinjer för klubbens seniorer

•
•
•
•
•

Agera som en förebild
Delta på träningar och visa engagemang för klubben
Sträva efter utveckling såväl individuellt som för laget
Var insatt I SBBK policys dvs nolltolerans för våld, sexuella trakasserier,
kränkningar och mobbing
Respekterar domare, ledare, med och motspelare

7 (7)

