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Ramar att förhålla sig till inom barn- och ungdomsidrotten i
Gästriklands Innebandyförbund.
Detta dokument är en sammansättning av SDF-regionens tolkning av de
olika värdegrunds-, riktlinje-dokument, samsyn som ofta är centrala när
det gäller Innebandy, Idrott och värdegrund. Den största byggstenen är
Svensk Innebandys SIU-modell.

Dokumentet skall ses som en filosofi och inte ett regelverk och skall
ligga till grund för värderingar inom barn- och ungdomsidrotten.

De övergripande dokumenten, exkluderat SIU-modellen som ligger
till grund för detta är:
·

Idrotten vill

·

Innebandyn Vill

·

Anvisningar för barn/ungdomsidrott (RF)

·

Samsyn Gästrikland

·

Arbetsplan SIU-Anpassad förening

Den goda barn/ungdomsidrotten och innebandyn skall stödjas och
uppmanas att bygga på idrottens värdegrund:
·

Glädje och gemenskap

·

Allas rätt att vara med.

·

Demokrati och delaktighet

·

Rent spel

SDF förutsätter att alla föreningar skall förhålla sig till följande:
·

”SIU-Anpassad förening” och dess arbetsplan (publiceras på

hemsidan)

Det betyder konkret bland annat att:
·

Skapa förutsättningar för intresse till ett livslångt intresse för idrott

och innebandy.
·

Bedriva verksamhet med glädje och inkludering som

huvudingredienser.
·

Uppmuntrar till allsidigt idrottande samt samarbetar med andra

idrotter (se också Samsyn).

Det betyder konkret bland annat att: Fortsättning…
·

Ge alla som vill en möjlighet med den stora målsättningen att ge

plats för alla som vill deltaga.
·

Verka för en sund barn/ungdomsidrott som motverkar utslagning till

och med 16 år. Ingen selektering får förekomma innan 16 år.
·

Sträva efter en jämlik resursfördelning inom föreningen.

·

Verkar för att ungdomarna ska få vara delaktiga i föreningarna

genom tex ungdomsråd eller dylikt.
·

Utbilda ungdomarna i föreningskunskap, regelkunskap, ledarskap

samt fortsätter utbildning i etik och moral.
·

Föreningarna erbjuder alla som av olika skäl slutat som

tävlingsidrottare att vara kvar i den föreningsgemenskap de vant sig vid
att tillhöra, exempelvis inom ledarroller.

Det betyder bland annat att inte arbeta med ”resultatfixerad”
framgång:
·

Föreningen skall inte tillhandahålla tabeller, poängräkning eller

skytteligor under 12 års ålder på hemsidor eller dylikt.

SIU säger bland annat utifrån kärnvärden; enkelt, roligt och
inkluderande, att i verksamheten:
•

Skall Inget barn ska behöva tvingas stå över innan 16års ålder.

•

Skall man alltid sträva efter att bedriva allsidig träning i stor

utsträckning.
•

Skall man lära sig grundläggande motoriska färdigheter i sin

egen utveckling.
•

Är det viktigt att individualisera träningen efter idrottsutövarens

behov.
•

Gäller det att se hela människan. Detta är grunden för att

kunna utveckla en spelare.
•

Skall man vänta med specialisering av idrott till människan är

mogen för det.

Samsyn vill att:
·

Inget barn ska behöva tvingas välja idrott innan 16 år.

·

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnets perspektiv.

·

Detta gör vi genom att:

·

Ha en gemensam tävlingskalender för Innebandy, fotboll och

Ishockey.
·

Planerar egna verksamheter för att undvika kollisioner i schemat

(distriktslag etc).
·

Ha ett gemensamt ”riktlinjedokument” gällande säsonger.

·

Kommunicerar ut Samsyn till alla föreningar, ledare och föräldrar.

Riktlinjerna för barn/ungdomsidrott säger att:
·

Barn/ungdomar ska ges möjlighet att bedriva flera olika idrotter.

·

I de allra flesta idrotter är tidig generalisering och sen specialisering

att förorda.
·

Tävling har ett egenvärde och barn/ungdomar måste få tävla. Dock

ska resultat ges ingen/liten uppmärksamhet för barn/ungdomar och
framförallt inte prägla idrottandet i det längre perspektivet (tabeller etc).

För alla barn är inte tävling det viktiga, deras behov måste också
tillgodoses.

Här med förklarar föreningen samtycke med SDF- angående
Förhållningssätt för barn- och ungdomsövergångar. Föreningen skriver
här med på att man förhåller sig till detta dokument och står bakom
värderingarna och reglerna gällande barn- och ungdomsövergångar.

_____________________________
Underskrift, förening och datum
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