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FÖRENINGENS ÖVERGRIPANDE MÅL
Ungdomsverksamheten är IFK Falköping IK – Blue Riders bas. Vår målsättning för
ungdomsverksamheten är att den ska sträcka sig från Skridskoskola till U-16.
Målsättningen för juniorverksamheten är att det ska finnas ett J-18 lag och/eller J-20 lag
och i seniorverksamheten ett A-lag.
Vi skall ha en stor bredd för att skapa ett livslångt intresse för ishockey och därmed bli
till spelare i representationslaget, ledare, domare eller tränare.
Utbildningen av våra ungdomsspelare skall vara av sådan kvalitet att de är väl
förberedda för spel i A-laget i slutfasen av sin utbildning.
Kärnvärden:
•
•
•
•
•

Att
Att
Att
Att
Att

ha god laganda där alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål;
barn och ungdomar i alla åldrar får möjlighet att spela ishockey;
spelare, föräldrar och ledare känner sig välkomna;
vi har välutbildade och motiverade ledare;
huvuddelen av spelarna i A-laget skall komma från våra egna led.

GENRELLA MÅL VÅR VERKSAMHET
Generella mål för vår verksamhet.
• Vi skall verka för att ungdomsverksamheten bedrivs i en åldersanpassad,
pedagogisk verksamhet som skapar intresse och känsla för kamratskap, laganda
och god sportslighet;
• Vi skall ge ungdomarna en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö;
• Ungdomarna skall tycka det är roligt att träna och spela match;
• Vi skall fostra spelare som klarar både med- och motgångar;
• Vi skall utveckla gruppen så att samtliga spelare känner framgång;
• Lära ut ishockeyspelets grunder, så att de blir naturliga för våra spelare;
• Vi skall bedriva en breddverksamhet i ungdomsåren som betyder att vi skall
utveckla alla spelare i våra olika åldersgrupper;
• Vi skall genom välutbildade och skickliga ledare arbeta med att fostra unga
spelare till att bli goda ishockeyspelare och idrottsmän;
• Vi skall aktivt verka för att våra ungdomar får de förutsättningar som krävs för att
de skall vara väl förberedda för A-lagsspel.
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SOCIALA MÅL OCH RIKTLINJER
Vi är väl medvetna om vårt stora sociala ansvar för de aktiva och arbetar hårt för att
skapa en ”Vi-känsla” hos samtliga som är engagerade i vår verksamhet.
”Riders-andan” bygger på kamratskap och laganda, där mobbning är absolut förbjudet
och kan leda till uteslutning ur klubben.
Vi bannlyser all form av mobbning och vill genast få veta om någon känner sig utsatt.
Den som upptäcker någon tendens till detta eller känner sig utsatt skall genast kontakta
Ungdomsansvarig. Allt behandlas konfidentiellt.
Ishockey på barn och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att
vi ser skolarbetet som det primära. Alltså, skolarbetet skall skötas föredömligt.
Inom IFK Falköping IK – Blue Riders ser vi mycket allvarligt på bruket av olika droger och
dopning, nolltolerans råder.

SPORTSLIGA MÅL OCH RIKTLINJER
IFK Falköpings IK – Blue Riders följer Svenska Ishockeyförbundets läroplan för ishockey,
”Ishockeyns ABC”.
I IFK Falköpings IK – Blue Riders tillämpar stationsträning och smålagsspel för alla barn
och ungdomslag upp till och med U14.
I IFK Falköpings IK – Blue Riders lägger föreningens Huvudtränare gemensamt upp
träningsprogram för samtliga träningsgrupper.
I IFK Falköpings IK – Blue Riders erbjuder regelbunden målvaktsträning för föreningens
målvakter.
I IFK Falköpings IK – Blue Riders lånar vi vid behov spelare underifrån, i särskilda fall
söks dispenser för överåriga spelare eller lånas spelare utifrån.
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LAGEN
UTBILDNINGSPLAN
IFK Falköpings IK – Blue Riders följer Svenska Ishockeyförbundets läroplan för ishockey,
”Ishockeyns ABC”, samt de utav föreningen fastställda mål och riktlinjer.
Basen i ungdomsverksamheten är åldersindelade träningsgrupper och lag. Detta ställer
krav på tränarna att utforma individanpassade övningar.
Om speciella skäl föreligger för enskild spelare kan nivåanpassad träningsgrupp och
lagtillhörighet beslutas av styrelsen i samråd med sportgrupp, spelare, föräldrar,
lagledare.
Föreningen tillåter i vissa fall att spelarna får träna uppåt och nedåt efter samråd mellan
berörda Huvudtränare. Det vill säga att man kan träna med äldre spelare om man känner
behov av extra träning men under förutsättning att man också tränar i den egna
träningsgruppen.
Föreningen tillämpar ett system där spelarna vartannat år tränar med äldre och
vartannat år tränar med yngre spelare.

TRÄNINGSGRUPPER
För respektive träningsgrupp utser föreningens styrelse en Huvudtränare med underlag
från sportgruppen.
Huvudtränaren ansvarar för och planerar i samråd med Huvudtränare från de andra
träningsgrupperna gemensamt upp träningsprogram för samtliga föreningens
träningsgrupper.
Träningsgrupper:
•
•
•
•
•
•

A-lag
A-pojk/Junior (U15/U16/J18)
B-pojk (U12/U13/U14)
C-pojk (U11)
D-pojk (U9/U10)
Hockeyskola och Skridskokul

Inom varje lag finns även Assisterande tränare Lagledare samt Materialförvaltare.
Beslut om kommandes säsongs träningsgrupper ska tas innan pågående säsong avslutas
och presenteras på Årsmötet. Styrelsen tar beslut med underlag från sportgruppen.
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BEFATTNINGAR
Varje befattningshavare i vår förening har en uppdrags- eller befattningsbeskrivning.
Dessa finns på vårt kansli samt hos berörd befattningshavare.

FÖRÄLDRAROLLEN
Vi i föreningen ställer vissa krav på er som föräldrar.
En förutsättning för att driva en förening är att alla hjälps åt. Föräldrarna har sina
arbetsområden och ledarna sköter ishockeyn. Det är ett starkt önskemål att även ni
föräldrar är medlemmar i IFK Falköping IK – Blue Riders.
Vi har inom föreningen satt upp mål och riktlinjer som vi kräver att ledare, aktiva och
föräldrar skall följa och respektera.
Föräldrarna skall se på, stötta och uppmuntra spelarna. Vara påhejare.
Förälder = föredöme.
Det är föreningen som utser tränare och lagledare. Det är i sin tur dessa som tränar, tar
ut lag och coachar laget efter bästa förmåga och efter föreningens mål och riktlinjer.
Eventuell kritik eller krav på förändringar, förbättringar, laguttagning, spelsystem eller
något annat som rör själva ishockeyn tas upp med lagledare i respektive lag men inte i
samband med match eller träning, utan vänta till dagen efter.
För inte över vuxendiskussioner på barnen utan vänta tills ni vuxna är
ensamma.
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VÅRA LEDARE
Har frivilligt tagit på sig uppgiften och ställer upp med:
•
•

Sitt ishockeykunnande;
Sitt engagemang.

Vi ger ledaren ansvar för:
•
•
•

Fostra och utveckla spelarna enligt föreningens mål och riktlinjer;
Föregå med gott exempel;
Leda laget under träning och match.

För detta ger vi ledaren:
•
•

Utbildning och god kamratskap;
Möjlighet till vidareutveckling som ledare.

IFK Falköping IK – Blue Riders ledare skall leva upp till följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta aktivt för att förebygga mobbing och kränkningar;
Vara ödmjuk;
Välutbildad;
Ha klubbkänsla;
Alltid bära hjälm när man är på isen;
Positiv inställning på träning och match;
Disciplin, ordning och reda;
Vara rättvis;
Öppen för kritik;
Ställa upp för varandra och visa hänsyn;
Korrekt uppträdande mot domare, andra ledare och spelare med flera.

VÅRA SPELARE
Att vara spelare i IFK Falköping IK – Blue Riders innebär en utbildning både socialt och
sportsligt.
För att spelaren skall trivas krävs både en lag- och klubbsammanhållning, där alla skall
känna glädje. För att inte äventyra sin egen eller sina kamraters säkerhet skall de alltid
ha de skydd som krävs såsom exempelvis hjälm, galler, halsskydd samt utrustning som
är godkänd av Svenska Ishockeyförbundet.
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Vi ser gärna att du håller på med fler sporter utöver hockeyn, framförallt under
ungdomsåren.
Vi bannlyser all form av mobbning och vill genast få veta om någon känner sig utsatt.
Den som upptäcker någon tendens till detta eller känner sig utsatt skall genast kontakta
Ungdomsansvarig. Allt behandlas konfidentiellt.
Ishockey på barn och ungdomsnivå är i första hand en fritidssysselsättning, vilket gör att
vi ser skolarbetet som det primära. Alltså, skolarbetet skall skötas föredömligt.
Inom IFK Falköping IK – Blue Riders ser vi mycket allvarligt på bruket av olika droger och
dopning, nolltolerans råder.

Följande skall vara självklart för en spelare i IFK Falköping IK – Blue Riders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara en god kamrat, både i laget, skolan och hemma,
kom ihåg att det alltid finns någon yngre som ser upp till just dig;
Aldrig mobba eller vara tyst om man ser någon mobbas;
Följa lagets uppsatta regler;
Passa tider;
Värma upp ordentligt;
Meddela återbud till träning och match;
Alltid ha med något att äta direkt efter träning och match;
Vi tackar alltid varandra efter spelad match;
Lyssna på ledare;
Ha ordning på utrustning med mera;
Inte använda någon form av droger eller dopning;
Vi använder ett vårdat språk;
Alltid göra sitt bästa;
Aldrig fuska;
Protestera inte mot domslut;
Var stolt över riddaren du har på bröstet;
Vara lika ambitiös i skolan som i hockeyn.

VÅRT UPPFÖRANDE
Vi är väl medvetna om vårt stora sociala ansvar för ungdomar och arbetar hårt för att
skapa en ”Vi-känsla” hos samtliga som är engagerade i vår verksamhet.
”Riders-andan” bygger på kamratskap och laganda, där mobbning är absolut förbjudet
och kan leda till uteslutning ur klubben.
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Spelare, ledare och föräldrar skall ställa upp på följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi protesterar inte mot domslut;
Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna;
Vi arbetar för att hålla ishockeyn drogfri;
Vi ser på domarna och motståndarna som ishockeykompisar bland alla andra i
gänget;
Vi fuskar inte till oss fördelar;
Vi uppmuntrar inte till fult spel;
Vi vill att alla skall få rätt inställning till att göra sitt bästa på träning och match;
Vi har ett allmänt trevligt uppträdande;
DU spelare, ledare eller förälder är vårt ansikte utåt.

KRISHANTERING
IFK Falköping IK – Blue Riders har en komplett upprättad krishanteringsplan som i detalj
beskriver hur vi agerar samt är organiserade för olika situationer som kan uppstå. Denna
plan finns att tillgå på kansliet och skall vara distribuerad till berörda personer

DROGPOLICY
I föreningen är det inte tillåtet för barn och ungdomar under 18 år att använda tobak,
alkohol, narkotika eller andra droger.
Ledarna skall alltid agera som föredömen i dessa avseenden vilket innebär att man som
ledare aldrig under några omständigheter dricker alkohol eller uppträder påverkad i
föreningens verksamhet eller i dess profilkläder.
Varje ledare är ansvarig för att informera sina lagmedlemmar om konsekvenser och
risker med droganvändning.
Vid överträdelse av dessa regler ska närmast ansvarig ledare diskutera problemen med
berörd person och i förekommande fall vårdnadshavare för att få till ett ändrat beteende.
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UPPGIFTER UNDER SÄSONG
Uppgifter som åligger de olika ungdomslagen att genomföra under säsongen:
•
•
•
•
•
•

U9
U10
U11
U12
U14
U15/A-pojk

Prova på dagar
Bytardagar
Avslutningen, för säsongen
Sportlovscamp
Höstlovscamp
Upptaktsläger, innan säsongen börjar

IFK Falköping IK – Blue Riders
Odenrinken, Midfalegatan 5
521 46 Falköping
E-post: info@blueriders.net
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