
Genom glädje och engagemang formar 
vi tillsammans vår förening!
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25 september 2018, Sandåkerns kansli kl. 20-21

• Välkomna!
• Sandåkerns riktlinjer
• Utvecklingsmodellen
• Vårt lag
• Ekonomi
• Säsongen 18/19
• Övriga frågor



Viktigt för oss i Sandåkerns SK

• Sandåkerns SK:s VVV (Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund)
• Sandåkerns SK:s föreningspolicy 
• Sandåkerns SK:s uppförandekod 

Föreningens hemsida, www.sandakernssk.se och lagets sidor

http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=131349
http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=12707
http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=142635
http://www.sandakernssk.se/start/?ID=12382
http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=131349
http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=12707
http://www.sandakernssk.se/sida/?ID=142635
http://www.sandakernssk.se/start/?ID=12382


Utvecklingsmodellen (innebandy & fotboll)

Grön nivå 6-9 år 
Rörelseglädje.
Grön nivå ska ha just rörelse 
och glädje i fokus. 

Barnen ska utveckla 
grundläggande motoriska 
färdigheter samtidigt som 
lusten att röra sig ska 
bejakas och stärkas.



Målbilder nivå 1 innebandy (upp till 9 år)

• Driva boll med viss fart och kontroll runt enklare teknikbana

• Passa ett kontrollerat pass längs golvet samt ta emot ett pass mjukt 
och kontrollerat.

• Se de olika barnens individuella behov och utveckla dessa. 



Roligt tillsammans

Så här vill vi ha det i laget:
• Roligt tillsammans!
• Respekt för varandra, lyssna, spela schysst, hjälpas åt, trygghet, 

lagkänsla, se varandra, kämpa
• Uppträdande - konsekvens



Roligt tillsammans

Våra träningar:
• Gemensam samling (utan klubba), närvaro
• Uppvärmning/lek
• Övningar i mindre grupper (mest innebandy men också fotboll, 

rörelseaktiviteter), spel
• Gemensam avslutning
Föräldrar behöver hjälpa till med sarg (om den ska tas fram/tas bort)



Vi som är med i laget

Spelare: i dagsläget är antalet spelare oklart
Tränare: Johan (Isak), Maria (Anton), Linus (Edgar), Magnus(Oliver), 

Linda (Axel), Micke (Viggo), Robert (Adam)
Lagets sektionsrepresentant: Agneta Lidgren (Nils)
Admin Restaurangchansen: Sofia Kågström (Elis)



Vi som är med i laget

Följande roller behöver vi besätta för att laget ska fungera:

• Ekonomiansvarig? Vem? 
• Lagledare/administration, kallelser till matcher. Vem? 

(Tränarna sköter kallelser till träningarna)
• Föräldragrupp? Sammandrag? Vilka ordnar?

Kontakta någon av tränarna om du vill vara med och hjälpa till.
Verksamheten bygger på att vi delar på ansvaret för laget.



Ekonomi

• Ekonomi/lagkassa
• Avgifter, se hemsidan
• Restaurangchansen ska säljas av alla lag i föreningen
• Ev. Nolia



Säsongen 2018/19

• Träning på tisdagar kl. 17-18 på Grubbehallen. Start 2 oktober.
Medtag alltid innebandyglasögon, klubba och (ev.) vattenflaska. Alla 
ombytta och klara att köra igång kl. 17:00. Utan glasögon inget spel.
• Matcher. Sammandrag på helgen. Serien drar igång sista helgen i okt.
• 1 lag anmält. Beroende hur många spelare vi blir ser vi om vi gör fasta 

grupper och kombinerar till matcherna.  
• Matchkläder delas ut vid respektive match.
• Viktigt svara på kallelser!
• Säsongsavslutning/föräldramatch?



Övrigt

• Linus föreslår lagfest för föräldrarna+gäster för att bygga lagkassan. 
Fabriken möjlig lokal.
• Alla barn som finns registrerade i fotbollslaget och i innebandylaget kallas 

till träningsstarten 2 oktober.
• Alla barn som spelar i laget behöver vara registrerade via 

kansliet/hemsidan (försäkringsfråga och för att möjliggöra administration).
• Syftet med att svara på kallelsen är: 

1) vi behöver veta vilka barn som kommer så vi kan kontakta föräldrar om 
något barn saknas, 2) vi behöver veta för att få bidrag från kommunen. 3) vi 
behöver för att kunna planera träningspasset.
• Kod till dörren när vi tränar på Grubbehallen är 2010 (födelseåret). 



Tack till er som kom. Kontakta någon av oss tränare vid frågor!

/Tränarna


