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LAGPOLICY 
 
Vår barn- och ungdomsverksamhet är en av de finaste sociala verksamheter som 
finns om vi bedriver den på rätt sätt.  
 

Utövare 
* Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
* Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan. 
* Skall som aktiv i seriespel/poolspel betala medlemsavgift, samt de övriga avgifter 
som beslutats av föreningen, innan sista vardagen inför egen seriepremiär/poolspel. 
* Skall i enlighet med gällande policy ställa upp på de arbetsuppgifter som krävs för 
att föreningen skall kunna driva sin verksamhet med nuvarande omfattning och 
ekonomiska förutsättningar. Ex: Försäljning av New Body och Sverige Lotten. 
* Skall vid förhinder i god tid meddela ledare. 
* Skall visa respekt, kamratanda och vara ett gott föredöme och representant för 
föreningen. 
 
Lagpolicy per lagtillhörighet. 
 
Vid innebandy träning och spel rekommenderar föreningen glasögon. 
 
6-8 år (Poolspel/träningsmatcher) 
* Ge alla som vill en möjlighet att delta, målet är att alla skall ha kul. 
* Sträva efter att låta alla få spela lika mycket, (toppningsförbud). 
* Träffas minst 1 träning /vecka, ha roligt och skapa bra kamratanda. 
* Träningen består mest av lek och bollteknink. 
* Lära sig grundläggande regler inom respektive aktivitet. 
* Barnen skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare. 
* Benskydd även på träning. 
 
9-10 år 
Målet är – 
* att skapa förutsättningar att behålla alla spelare. 
* att sträva efter att låta alla få spela lika mycket, (toppningsförbud). 
* att utveckla barnen tekniskt samt lära dem grunderna i respektive aktivitet 
* Viktigt att betona laganda och kamratskap. 
* Träning 2 ggr/vecka under respektive säsong (fotboll mars-september, innebandy 
september/oktober-april) 
* Seriespel från 10 år. 
* Alla som tränar regelbundet är med på matcherna och provar olika platser i laget. 
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* Till matcher kan spelare lånas till en äldre åldersgrupp, kontakten tas alltid med 
ledare emellan. Även träning med äldre lag bör i vissa fall uppmuntras. Stor vikt läggs 
vid mognad och motivation. 
 
 
11-12 år 
* Lära ungdomarna att ”tänka” fotboll, innebandy resp. bordtennis. 
* Spelarnas tekniska och taktiska färdigheter förbättras 
* Träning minst 2 ggr/vecka. Försäsongsträning kan bedrivas på villkor att den inte 
kolliderar med aktivitet som har förtur enl gällande policy. 
* Alla som tränar regelbundet är med och spelar, med målsättning att låta alla få spela 
lika mycket, (toppningsförbud). Dock kan spelarens engagemang under träning och 
match påverka speltiden.  
 
13-14 år 
* Ge spelarna möjlighet att utvecklas efter egen talang och ambition. 
* Högre krav på spelarens inställning och ambition att utveckla sig som spelare. 
*Träningsflit, ambition, inställning och skicklighet inverkar på speltiden. 
* Ge deltagare information och uppmuntra dem till egen spelarutveckling genom 
utvecklingsläger mm. 
 
15-16 år 
* Målet är att förbereda spelarna för kommande seniorspel. 
* Träningsflit, ambition, inställning och skicklighet inverkar mycket på speltiden. 
* Kommunikationen mellan ledarna för de äldsta lagen och seniorledarna skall vara tät 
* Uppmuntra träning med seniorlagen. 
* Träffas minst 2 träningar/vecka för att utöva aktiviteten och utvecklas inom taktik, 
teknik, kondition,   styrka och strategi.  
* Ge deltagare information och uppmuntra dem till egen spelarutveckling genom 
utvecklingsläger mm. 
* Ungdomarna skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och 
domare. 
 
Junior & Senior. 
* Ledaren/tränaren coachar fritt sitt lag. 
* Spelarna skall lyssna och visa respekt för varandra, ledare, motståndare och domare,  
allt enl ”fair-play” 
* Spelarna ska ställa upp på de aktiviteter som föreningen ålägger dem. 
* Laguttagning till seniorlag går först. 


