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Barn och ungdomslag
Denna policy gäller barn och ungdomar i Endre IF upp till så länge deltagaren är med i föreningens JAS lag.
Upp till 12 års ålder är innebandy i huvudsak en lek vilket innebär att träning och matchspel ska vara i hög grad
lekfull.
Detta innebär:


Det är inte viktigt att vinna matcher, ta poäng etc. Vi spelar för att ha roligt – oavsett resultat.



En tränares framgång är att behålla så många barn och ungdomar som möjligt.

Vi väljer inte bort spelare och vi toppar inte
Samtliga spelare i Endre IF är under utbildning vilket innebär att vår medverkan i matcher och cuper syftar till att
stärka varje individ i matchsituationer samt ge förutsättningar för att bygga på deras kunskap och erfarenhet.
Endre IF är en förening som vill utveckla spelarnas innebandykompetens och deras kompetens som sociala
individer. Det viktiga är att skapa en trygg miljö för spelarna, inte att vinna varje enskild match eller att placera sig
i cupspel.
Ledarna uppmuntrar spelarna att pröva olika positioner/roller på träningar och matcher i syfte att de ska bli så
mångsidiga som möjligt. Ingen av våra spelare ska känna sig bortvald i en matchsituation, därför toppar
föreningens ledare aldrig sina lag.
Med toppning menar vi att ledare låter någon eller några spelare matchas mer/hårdare i syfte att skapa fördel i
matchsituation med följden att andra spelare får tydligt mindre speltid. Det finns inga powerplay- eller
boxplayuppställningar med utvalda spelare utan lagen fortsätter rulla på med samtliga spelare i dessa situationer.
Ledarna plockar inte ut målvakten under match för att sätta in en extra utespelare i syfte att skapa fördel i
matchsituationen, undantag vid avvaktande utvisning.
Lån av spelare mellan lagen
Det är tillåtet att tillfälligt låna in spelare från andra lag i föreningen för att bli tillräckligt många på en träning eller
om det är svårt att få ihop ett lag till en viss match. Endre IF anser att det även i dessa situationer är viktigt att
ingen spelare upplever att de väljs bort/inte får sin chans och därför ska man tänka på att:


Båda lagens ledare ska vara överens om att spelare lånas.



Spelare väljs antingen genom lottning eller uppsatt turordning, inte av ledarna i det lag som behöver låna
in spelare.



Ledare i utlånande lag frågar aktuella spelare som i sin tur själva avgöra om de vill eller inte.



Föräldrarna i båda lagen informeras om varför inlåning/utlåning kommer behövas.

Innebandyglasögon
Samtliga spelare i föreningens barn- och ungdomslag ska ha glasögon på sig vid träning (med klubba och boll) och
match samt när de sitter sargvakter vid A-lagsmatch. Detta är obligatoriskt upp till så länge ditt barn spelar med i
JAS laget.
Lag till DJSM
Föreningens representationslag till DJSM, med spelare i åldern 16-18 år, omfattas inte av denna policy.
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