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Förord 
I detta kompendium har vi försökt tydliggöra KAIS Mora IF/UIF:s policy och riktlinjer för 
alla ledare, spelare och föräldrar inom klubbens ungdomsverksamhet. Det som står 
skrivet här är vårt rättesnöre och det är upp till varje individ att följa dessa direktiv. 
Spelaren tillhör ungdomsverksamheten så länge som spelaren har B-licens. Från och med 
den säsong som startar det år spelaren fyller 16 år erhåller spelaren A-licens och tillhör 
därefter seniorverksamheten.  
 
Syftet med dokumentet är att ge våra medlemmar vägledning i hur föreningen ställer sig i 
en rad frågor som kan uppkomma i samband med sammankomster, såsom exempelvis 
träning och match. I många fall är det upp till ledare och spelare att själva bedöma 
situationer och dess konsekvenser, men med detta dokument visar vi föreningens 
utgångspunkt vid en eventuell diskussion. 
 
Behöver du hjälp med att förstå eller vid situationer där eventuella meningsskiljaktigheter 
kan uppstå, kontaktar du ansvariga inom föreningen. Vilka de personerna är framgår av 
föreningens hemsida, www.kaismora.se.  
 
Styrelsen via Peter Wallin - klubbchef  
KAIS Mora IF/UIF 
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Vår verksamhetsidé 
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt. Vår uppgift är att  
 

 Företräda föreningen i och utanför Sverige 
 

 Främja innebandyn till att ständigt utvecklas och förbättras till en form av fysisk 
aktivitet där alla har roligt och mår bra.  

 
 Administrera och bedriva en verksamhet där lek, träning och tävling ingår. 

 
 Skapa en miljö där innebandyn ger en god fysisk, psykisk, social och kulturell 

utveckling. 

Värdegrund 
Så många som möjligt, så länge som möjligt i en bra verksamhet som möjligt.  
 
Innebandy är en lättillgänglig idrott där föreningen ska erbjuda alla som vill, att delta. Vår 
idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om ett 
livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten vill och FN:s 
konvention om Barnets rättigheter. 
 

Kärnvärden 
 
Inkluderande 
Ålder, kön eller etnisk bakgrund spelar ingen roll – alla som vill oavsett vilka 
grundförutsättningar individen har, är välkomna. I vår verksamhet ska det finnas 
möjlighet att delta oavsett nivå och kunskap.  
 
Enkelt 
Det ska vara smidigt att börja spela, fortsätta att spela eller engagera sig som ledare. 
Förståelsen för vår förening och idrott oavsett vem du är eller vilken ambitionsnivå du har 
ska vara enkel. 
 
Roligt 
Det enkla är nyckeln till det roliga. Innebandyn spelas i många former och i olika miljöer 
men farten, känslan och gemenskapen är bestående. Att vara en del av en grupp och ett 
samman- hang ska ge dig energi och du ska få rätt verktyg att utvecklas på den nivån du 
själv vill.  
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Idrotten vill 
”Svensk idrott ska ha en attraktiv verksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill 
träna och tävla under hela livet. Idrottsrörelsen vill ha en fortsatt hög rekrytering av barn 
och vill att ungdomar stannar längre inom föreningsidrotten oavsett om de vill motionera 
eller tävla på elitnivå. 
 
svensk Idrott vill att fler blir engagerade inom idrottsrörelsen. För att uppnå detta behöver 
föreningsmiljön vara utvecklande och glädjefylld. Alla oavsett bakgrund, sociala eller 
ekonomiska förutsättningar, ska känna gemenskap i föreningen. Barn- och 
ungdomsidrotten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill.  
 
Med ambitionen att vara en rörelse för livslång idrott, behöver det traditionella synsättet 
där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgör barn- och 
ungdomsidrotten och en spetsig topp i form av elitidrotten, förändras. Det finns numera 
en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre 
ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina egna villkor oavsett ålder 
och ambitionsnivå.” 
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SVENSK INNEBANDYS UTVECKLINGS MODELL (SIU) 

Som medlemmar av den svenska innebandyn så följer vi de riktlinjer som förbundet tagit 
fram.  Vi kommer inom föreningen under en längre period ta fram en SIU-modell som är 
anpassad till vår verksamhet och kultur men grunderna i den är detsamma som denna. 
 
Svensk Innebandys Utvecklingsmodell är vår långsiktiga modell för idrottsutövande med 
träning, tävling och återhämtning. Den är baserad på utvecklingsfaser kopplat till 
biologisk ålder snarare än kronologisk ålder. Idrottsutövare som går igenom modellen 
upplever träning och tävling som tar hänsyn till deras individuella utveckling. Modellen 
bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar och förespråkar en hälsosam livsstil 
med ett livslångt idrottande.  

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell  

1. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. 
2. Säkerställer utvecklingen av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och 

ungdomar, vilket ligger till grund för att uppnå maximal prestationsförmåga och en 
god hälsa. 

3. Säkerställer att program för träning, tävling och återhämtning skapas och finns 
tillgängligt under hela idrottsutövarens karriär. 

4. Integrerar elit-, tävling-, bredd-, barn-, och motionsidrott.  

 

SIU är ett verktyg som på ett positivt sätt påverkar kvaliteten i träning och tävling. Det är 
en modell som främjar individers livslånga intresse för idrottsutövande. Barn och 
ungdomar som får sin idrottsutbildning inom Svensk Innebandy ska känna sig trygga och 
bli uppmuntrade att fortsätta utvecklas genom tävlings- och motionsidrott.  
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Vidare upptäcker individerna också en väg mot maximal prestationsförmåga och 
internationell elit.  

KAIS Mora IF/UIF eftersträvar att alla våra ledare har rätt utbildningsnivå baserat på vilket 
ålder som ledaren är verksam i. Dalarnas Innebandyförbund erbjuder flertalet 
utbildningar för att just du ska få rätt verktyg med dig i samband med att du utvecklar våra 
spelare i föreningen. Här nedan följer en kort beskrivning om de olika nivåerna i SIU-
modellen. När du går ledar/tränarutbildningen så får du material som beskriver SIU-
modellen mer ingående samt en övningsbank för respektive nivå.  
 
Rättvis speltid. I träningsmatcher i åldrarna 6-9 år är speltiden lika för alla i laget oavsett 
träningsnärvaro. Från nio år års ålder kan laguttagningarna i något högre grad kopplas till 
träningsnärvaro och intresse, men var alltid mycket generös i bedömningarna. Tänk på att 
inte straffa dem som dubbelidrottar eller kommer från hem med svag 
föräldrauppbackning. Speltiden för de uttagna spelarna skall i möjligaste mån vara lika. 
Det gäller alla åldrar. 

(5)6-9 år  

Rörelseglädje 
På grön nivå ska utövaren introduceras för grundläggande idrottsfärdigheter genom 
innebandyspel, där glädje och rörelse är i fokus. Utvecklandet av grundläggande 
motoriska färdigheter, en god självkänsla och glädjen i idrottandet kommer före strävan 
att vinna.  

 All träning bygger på att ha kul 
 Grundläggande motoriska färdigheter – ”kroppens ABC” 
 Kognitiv och emotionell utveckling 
 Allsidig styrketräning 
 Introducera spelets enklaste regler 
 Idrottens etiska och moraliska frågor 
 Ingen periodisering, men strukturerade och anpassade program 
 Daglig fysisk aktivitet 
 Rättvis speltid. I träningsmatcher i åldrarna 6-9 år är speltiden lika för alla i laget 

oavsett träningsnärvaro. 

9-12 år  

Lära sig träna 
På blå nivå ska utövaren introduceras för generella idrottsfärdigheter genom 
innebandyspel, där glädje och individuell utveckling är i fokus. Utvecklandet av 
grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, en god självkänsla och självförtroende 
samt individuell utveckling kommer före strävan att vinna.  

 Utveckla generella idrottsfärdigheter 
 Grundläggande atletiska färdigheter – ”Idrottens ABC” 
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 Grundläggande tekniska färdigheter 
 Introduktion till mentala förberedelser 
 Kognitiv och emotionell utveckling 
 Allsidig styrketräning 
 Utöva och prova på många olika idrotter 
 Enkel periodisering 
 Daglig fysisk aktivitet 
 Rättvis speltid. Från nio år års ålder kan laguttagningarna i något högre grad 

kopplas till träningsnärvaro och intresse, men var alltid mycket generös i 
bedömningarna. Tänk på att inte straffa dem som dubbelidrottar eller kommer 
från hem med svag föräldrauppbackning. Speltiden för de uttagna spelarna skall i 
möjligaste mån vara lika. Det gäller alla åldrar. 

12-16 år  

Träna för att träna  
På röd nivå ska utövarren introduceras till förberedande fysisk träning, där byggandet av 
atleten och innebandyspecifika färdigheter är i fokus. Förberedande träning mot svart 
eller brun nivå, att skapa förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som 
möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.  

 Utveckla innebandyspecifika färdigheter 
 Optimal utveckling av styrka och aerob 

kapacitet med hänsyn till tillväxtkurvan 
 Introducera systematisk 

styrketräningsteknik 
 Utveckla mental förberedelse 
 Kognitiv och emotionell utveckling 
 Enkel periodisering 
 Rättvis speltid. Från 12 år års ålder kan 

laguttagningarna i något högre grad 
kopplas till träningsnärvaro och intresse, 
men var alltid mycket generös i 
bedömningarna. Tänk på att inte straffa 
dem som dubbelidrottar eller kommer från 
hem med svag föräldrauppbackning. 
Speltiden för de uttagna spelarna skall i 
möjligaste mån vara lika. Det gäller alla 
åldrar. 
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Här nedan beskriver vi enkelt svart, guld och brun nivå av SIU-modellen för att påvisa den 
struktur som finns. Vår strävan är att skapa KAIS Moras ”röda tråd” så att det blir en större 
förståelse för vår verksamhet och hur den ska bedrivas på ett sätt som följer de riktlinjer 
hos de organisationer klubben tillhör och verkar med. 

16-21 +/- år  

Träna för att tävla  
På svart nivå bör träningen helt inriktas på innebandyspecifika detaljer och specialisering 
av träningen är nödvändig. Som rubriken på nivån anger riktas nu träningen mot tävling. 
Fokus ligger också på att vinna matcher som man väljer att ställa upp i.  

Träna för att vinna 
På den här nivån, guld, handlar det om att bibehålla eller förbättra den fysiska 
kapaciteten, vidareutveckla tekniska och taktiska färdigheter, samt maximera 
prestationsförmågan. Allt i syfte att vinna.  

Bredd- och motionsidrott  
På brun nivå utgår träningen från utövarens intresse och motivation, i syfte att behålla och 
attrahera spelare. Större hänsyn bör tas till sociala faktorer eftersom det finns saker som 
är högre prioriterade än innebandyträningen.  

 
Här nedan hittar du riktlinjer på hur vi i KAIS Mora vill att du som 
ledare/spelare/förälder ska vara i samband med att du representerar föreningen. 
 
Spelare och ledare ska 

 Visa ödmjukhet både på och utanför plan. 
 Visa klubbkänsla och stolthet och ställa upp på föreningens värderingar. 
 Följa de riktlinjer som gäller i Idrotten vill samt SIU-modellen. 
 Arbeta för disciplin, ordning och reda. 
 Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. 
 Behandla alla medlemmar rättvist. 
 Visa hänsyn och ställa upp för varandra. 
 Ha en positiv attityd och behandla och uppträda juste mot domare, medspelare, 

motspelare, ledare, funktionärer och åskådare. 
 Motverka mobbning i vilken form den än må uppenbara sig och vilket uttryck den 

än må ta sig. 
 Sträva efter att alla ska känna gemenskap och glädje på träningar, matcher och 

cuper, så att spelarna ges möjlighet att växa som människor. 
 Se till att alla spelare som är uttagna till match får speltid och motverka toppningar 

i alla avseenden.  
 Vara goda föredömen för varandra i alla lägen. 
 Arbeta för samarbete med andra föreningar i närområdet.  
 Ta ansvar för att innebandyn växer i norra Dalarna. 
 Ta del av övriga policy och riktlinjer som gäller i KAIS Mora IF/UIF ex drogpolicy, 

trafikpolicy. 
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Viktigt som förälder att 

 Uppträda som du vill att ditt barn ska uppträda. 
 Framföra eventuell kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt. 
 Ta del av föreningens ungdomspolicy. 
 Stötta ditt barn i såväl med- som motgång. 
 Hjälpa till i föreningsgemensamma aktiviteter. 
 Hjälpa till i lagaktiviteter, såsom funktionär på hemmamatcher och körning till 

bortamatcher. 
Heja på laget under match, men låta ledarna sköta coachningen. 
 
 


