
Backadalen P03:s Spelregler

Målsättning för verksamheten
• Barn, föräldrar och ledare ska ha roligt tillsammans.
• Barnen ska kunna utvecklas i en miljö där initiativ premieras och misstag är tillåtna.
• Vi har alltid trevlig ton mot lagkamrater, ledare, motståndare och domare.
• Alla spelar lika mycket och testar olika positioner på träning och match. Toppning

förekommer inte. Alla ska testa att vara lagkapten och förstå vad det innebär.
• Fokus på de som vill träna och spela, om någon ”stör aktiviteten” kommer denne tas åt 

sidan av ledare en kort stund så att ordinarie träning störs så lite som möjligt.
OBS! Hittills denna säsong har barnen varit exemplariska!

• Man ska aldrig behöva utebli från träning eller match p.g.a. att man saknar skjuts. Kontakta 
ledarna så lovar vi att lösa det – det har hittills aldrig varit fullt i våra bilar.

Regler och rutiner, Träning
• Vi är ombytta och redo för träning innan träningen startar.
• Vi kommer arbeta med teman i fyraveckorsperioder för att fokusera mer på vissa moment.

◦ Skott och anfall
◦ Passningar och uppspel
◦ Positioner/rörelse och försvarsspel
◦ Snabbhet, uthållighet och styrka

• Glasögon och fylld vattenflaska tas med till varje träning.
• Vattenflaskor ställs alltid på bänken innan träningen börjar.
• Vi dricker vatten samtidigt för att få effektiva övningar.
• När ledaren blåser i pipan så betyder det samling vid ledaren inom 5 sek.
• Vi samlas då sittande i ring, klubban och bollar lägger vi på golvet en bit ifrån.
• Föräldrar hjälper till med sargen vid behov, vi vill nyttja träningstiden maximalt.

Regler och rutiner vid match
• Inför match skickas en kallelse ut från bokat.se. Den vill vi att ni besvarar för att vi ska veta 

att vi är fullt lag etc. För helgmatch skickas kallelsen ut tidigt i veckan och vi vill ha svar 
senast torsdag. Man kan svara på kallelsen flera gånger och fram till ca 2 timmar innan 
match. Sen sjukdom kan alltså meddelas genom kallelsen.

• Samma uppvärmningsövningar innan varje match.
• Barnen ska vara medvetna om och respektera att ledarna försöker se till att alla spelar lika 

mycket. Ibland blir det längre byten men det jämnar ut sig över en säsong.
• Matchkläder kvitteras ut och behålls under säsongen. Man tvättar sina egna matchkläder 

efter varje match. Vid avslutningen av säsongen lämnas matchkläderna tillbaks.



Övrigt
• Matchtider (ordinarie serie) hittar ni på www.gibf.se. Vi kommer länka från vår hemsidan, 

www.backadalen.nu
• En innebandyklubba ska nå till naveln +/- 5 cm. För en 10/11-åring behöver man absolut 

inte köpa de dyraste klubborna men rätt längd är viktigt. För mycket böj på bladet ska vi 
undvika, passningar och skott blir ofta alldeles för höga och sneda. Bättre att lära sig 
grunderna med ett nästan rakt blad.

• Glasögon är utan undantag obligatoriska på träning och match, det är klubbens policy.
• Anders och Lasse har huvudansvar för träning och match, Magnus är lagledare och 

målvaktstränare, Camilla ansvarar för lagkassan, cafe-lista, frågor om försäljningskvot etc.

Kontaktuppgifter:
Anders 0730-503510 anders.greppe@gmail.com
Magnus 0702-336978 magnus@bjureblad.com
Camilla 0733-497755 camilla-olofsson@live.se
Lasse 0708-444871 caldohusse@gmail.com


