Samsyn Västerbotten - Innebandy
Bakgrund och Syfte
Vi i Västerbottens Innebandyförbund vill skapa en gemensam syn gällande barn- och
ungdomsidrott under barnens Grundskoleår. Barn- och ungdomsidrott ska utövas utifrån
barns och ungdomars perspektiv. Utan fokus på för tidig specialisering eller elitsatsning.
Syftet är att vi vill stimulera till möjligheten att barn och ungdomar så långt det är möjligt kan utöva
så många idrotter som de har lust med. Idag vet vi mycket väl att det av flera orsaker inte är bra med
för tidig specialisering. Vi ska därför i största möjligaste mån organisera aktiviteter så att barn och
ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter längre upp i åldrarna. I de fall ungdomar väljer en
idrott så ska det valet komma från individen själv och inte från villkor ställda av omgivningen. Vi vill
uppmana alla våra medlemsföreningar att göra detsamma på lokal nivå hela vägen ända ner till barn
och deras föräldrar.

Mål
Vi vill att varje individ skall stanna kvar i sin ordinarie (moder-) klubb under hela grundskolan och att
det inte skall vara tillåtet att rekrytera från andra klubbar eller själv byta klubb.
Det skall såklart finnas möjligheter att byta förening, t ex om man flyttar eller då synnerliga skäl
föreligger (såsom utanförskap, mobbning eller liknande). Grunden är att försöka få alla föreningar att
förhålla sig till detta. Det viktiga i dessa undantag är att föreningarnas ledande organ
(huvudstyrelsen, sektionsstyrelsen, verksamhetsgrupp eller liknande) skall vara med i processen från
start till mål. Den enskilde tränaren/ledaren skall inte själva ta initiativ eller genomföra dessa
klubbyten. Inga byten skall ske utan att båda föreningarna har en dialog med varandra. Innebandyn
följer som tidigare Gymnasieuttagningar (NIU/RIG), och byte av förening sker tidigast sommaren
efter Grundskolan avslutats.

Ingen rekrytering av barn -och ungdomsspelare!
Syftet med det som vi väljer att kalla “övergångspolicy” är att undvika värvningar och övergångar
bland unga spelare innan de avslutat grundskolan. Att spelare ska byta förening i allt för unga år är
sällan av godo. De flesta spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö, i sitt
närområde tillsammans med sina kamrater, fram till dess att man börjar gymnasiet. Att några
satsande föreningar plockar de bästa spelarna i en årgång medför många gånger att lag urholkas och
kan tvingas lägga ner. En till aspekt är att konkurrensen minskar då det blir färre och färre lag. Om vi
låter våra ungdomar i lugn utvecklas i sin egen takt, kommer de, förutom att vara aktiva
innebandyspelare under längre tid, också att vara mer mogna för att klara av en satsning på
innebandy då de når gymnasieåldern (Om de själva vill). Vi väljer också att hädanefter benämna den
för övergångspolicy, eftersom det handlar om när det är acceptabelt för ungdomsspelare att byta
förening. Det här vill vi att föreningarna ställer sig bakom:

Gemensamma riktlinjer
●

Att föreningarna INTE aktivt värvar spelare innan de går ut Grundskolan. Vi följer de redan
etablerade gymnasieuttagningarna (RIG/NIU) och byte av förening sker tidigast inför
säsongsstart dvs sommaren efter Grundskolan avslutas.
Att innebandyföreningarna kommer att verka för att ungdomsspelare från andra föreningar
inte tas emot utan att en dialog med moderföreningen skett. Syftet är att undvika övergångar
av andra orsaker än då...

o

Spelaren flyttar till annat område, stad eller ort

o

Spelaren inte har något lag på orten att spela i

o

Eller då synnerliga skäl föreligger (såsom utanförskap, mobbning eller liknande)

●

Att föreningen vid övergångar kontaktar styrelseordförande i spelarens moderförening.

●

Att föreningen kommer att arbeta för att sprida övergångspolicyn till samtliga ledare i
föreningen.

Riktlinjer
1. Idrotten som har högsäsong spelas klart. Sommar: april – september, vinter: oktober – mars
2. Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens
högsäsong är främst för barn och ungdomar som väljer att utöva EN idrott. Det får inte finnas krav
eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på
träningarna för den idrott som har lågsäsong.
3. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong
prioriteras efter följande:
● Cuper – Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler
idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare
● Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra
att träna högsäsongsidrotten när det krockar.
● Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup. Detta gäller berörda åldrar.
4. Respektive specialdistriktsförbund (SDF fortsättningsvis) ska ta upp Samsyn Västerbottens riktlinjer
på ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och ordförande i föreningarna har god kännedom om
Samsyn Västerbotten.
5. God kommunikation mellan distriktsförbund, föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra för
barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.

Kollisioner
Kollisioner kan inte helt undvikas eftersom det exempelvis finns tävlingar och turneringar som ägs,
planeras och genomförs från centralt eller regionalt håll. Men det vi kan förändra, där vi kan påverka,
framförallt på lokal nivå (distriktsverksamhet) så gör deltagande förbund sitt yttersta för att undvika
kollisioner.

Riktlinjer vid kollision (distriktsnivå och högre)
Deltagande SDF:s styrelser har beslutat om gemensamma riktlinjer. Syftet är att rangordna
eventuella aktiviteter som kolliderar. Beslutet är till för att underlätta för ledare om vilka aktiviteter
som prioriteras utifrån samarbetet mellan deltagande förbund. Ledaren ska således uppmuntra
individen att delta utifrån nedan prioritering och inte utifrån ledarens eget intresse/den egna
idrotten.

Vid en eventuell kollision ska i första hand barnet/ungdomen själv få välja utan att ledare
försöker påverka individens val.
I andra hand gäller följande: Vid en eventuell kollision mellan de olika idrotterna ska enligt beslut
från respektive förbunds styrelse följande prioritering/rangordning gälla:
1. Aktiviteter på internationell och nationell nivå.

2. Aktiviteter på regional nivå (det vill säga arrangerade av flera SDF i samverkan över
distriktsgränserna).
3. Aktiviteter på distriktsnivå (det vill säga arrangerade av det egna SDF:et).
Vid en eventuell kollision på samma nivå (internationell/nationell, regional, distrikt) mellan olika
idrotter ska enligt beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/rangordning gälla:
1. Slutspel
2. Match
3. Uttagning/läger
4. Cuper
5. Träning

Genomförande
Västerbottens Innebandyförbund och alla anslutna föreningar arbetar och tar gemensamt ansvar för
att barn och ungdomar under hela Grundskolan skall kunna vara kvar i sin förening och att hålla på
med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att
de tvingas att välja förening och/eller aktivitet. Det gör vi genom att informera om detta vid träffar
VIBF och Klubbar och föreningarna har ansvar för att se till att varje ledare och tränare som de har i
sina klubbar känner till dessa regler och även tydligt informerar föräldrar och ungdomar/barn om
vad som gäller.
Parallellt med detta arbete som vi gör inom Innebandyn i Västerbotten så pågår även liknande arbete
inom fotbollen, vi har en pågående dialog och vi hoppas mycket på att få till en gemensam syn Samsyn för att gynna alla barn och ungdomar som vill idrotta i Västerbotten!

