Hudik/Björkberg Ungdom IBK verksamhetsplan 2016-17
Verksamhetsidé
Föreningen ska bedriva en verksamhet som på alla nivåer utvecklar människor både fysiskt och psykiskt
i en positiv miljö. Föreningen ska ha viljan, förmågan och modet att ständigt utvecklas. Spelarna skall
tillsammans med ledarna ta egna initiativ så att laget tillsammans går framåt i utvecklingen. De ska även
ha ett gemensamt ansvar inom laget, där alla är lika värda. Vi ska ge våra ledare, tränare och domare
kontinuerlig utbildning. Detta sker både internt och externt. Föreningen ska vara en organisation där alla
våra medlemmar känner sig trygga och känner en stor gemenskap med varandra. Alla barn och
ungdomar som vill komma till Hudik/Björkberg Ungdom IBK för att träna och spela innebandy ska ges
den möjligheten.
Mål och visioner
Hudik/Björkberg Ungdom IBK ska ha ett representationslag i minst div. 2. Vi ska vara en förening som
är lockande att tillhöra, både som spelare och ledare.
Innebandyverksamheten
Här följer en beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas. Den behandlar vilka förhållningsregler och
krav och som gäller för de aktiva. Den ska vara vägledande för såväl ledare som spelare.
Ledare
Som ledare inom Hudik/Björkberg Ungdom IBK ska man vara medveten om föreningens mål och
värderingar. Ledarna ska också vara en god representant för föreningen utanför sitt arbete i klubben.
Deras främsta arbetsuppgifter är att:
 Utveckla våra spelare både fysiskt och mentalt.
 Behandla alla spelare lika.
 Ställa krav på spelarna såsom disciplin, ordning och reda.
 Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang.
 Agera sportsligt mot motståndarlag, domare och funktionärer.
 Följa de instruktioner som gäller för laget.
 Att aldrig dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Spelarna
Som spelare inom Hudik/Björkbergs Ungdom IBK ställs det krav på att visa klubbkänsla och ställa upp
för varandra inom föreningen. Alla förväntas uppträda på ett representativt sätt vid gemensamma
aktiviteter och när spelaren bär föreningens klubbkläder.
Spelare i föreningen har ansvar för att:
 Visa ödmjukhet på och utanför planen.
 Visa vilja och engagemang för laget under träning och match.
 Följa de regler som sätts upp inom laget
 Ställa upp under arbeten och arrangemang som anordnas för resp. lag eller föreningen.
 Agera sportsligt mot domare, motståndare och funktionärer.
 Spelare i seniorlagen ska uppträda som en förebild för de yngre spelarna i föreningen.
 Betala sina avgifter i tid t.ex. medlemsavgift och olika lotterier.
 Aldrig dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Seniorlaget
Seniorlagen är föreningens representationslag. De ska bedriva en träning som är utvecklande för
individen och laget. Spelarna och ledarna tar tillsammans fram målsättningar för lagets säsong.
Träningen ska planeras och bedrivas av de ansvariga ledarna så att laget utvecklas mot de uppsatta
målen. Säsongen 2016/2017 kommer klubbens herrlag spela i div. 2.

