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Inledning
Bollnäs Bandys stadgar och policy reglerar på vilka villkor och med vilket syfte föreningen
bedriver sin verksamhet. Riktlinjerna utgår från dessa.
Riktlinjerna innehåller både krav, som ska uppfyllas, och rekommendationer, som är
vägledande och stödjande. Riktlinjerna ska genom sportsektionen och ungdomsansvarig
kommuniceras ut till alla ledare, som i sin tur svarar för att informera aktiva och föräldrar.
Bollnäs Bandys riktlinjer revideras en gång per år av sportsektionen.

Föreningen
Visionen innefattar att arbeta för att










skapa en positiv atmosfär inom föreningen och de olika lagen, samt ge plats för
samtliga individer,
visa respekt mot varandra,
sträva mot att lära ut den bästa tekniska, teoretiska och fysiska kunskapen inom
bandy,
erbjuda alla barn och ungdomar samma förutsättningar,
ge alla möjlighet till utveckling i sin personliga takt,
arbeta för att skapa glädje med hjälp av bekräftelse och ärlighet,
se till att barn och ungdomar att ha roligt är det viktigaste med att spela bandy
social fostran,
alla ska känna en stolthet att vara den del av Bollnäs Bandy.

Föreningens åtaganden
Bollnäs Bandy åtar sig att










vara en professionell organisation,
se till att varje grupp inom föreningen har ledare,
ge möjlighet till utbildning för barn, ledare och föräldrar,
ge goda träningsmöjligheter,
ha en stabil ekonomi,
fastställa målsättningar och riktlinjer för gruppens verksamhet,
instruera ledare om rutiner för närvarorapportering,
informera ledare om försäkringsvillkor, åtgärder vid olycksfall,
verka för att en god ledarvård hålls inom föreningen.

Droger och tobak
Detta gäller inom Bollnäs Bandy





Det är absolut förbjudet att bruka all form av droger och dopingpreparat.
Du uppträder inte berusad i Bollnäs Bandys kläder.
Du som ledare inte uppmuntrar till bruk av tobak, alkohol eller droger.
Det är oacceptabelt att som spelare eller ledare komma påverkad till träning,
match eller annan aktivitet.
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Du som ledare anmäler dopingbrott till klubbchef, ungdomsansvar eller
ordförande.
Du som ledare har enskilt samtal med spelare som är under 18 år som har druckit
alkohol eller brukat tobak samt informerar föräldrar.
Du som ledare kontaktar klubbchef, ungdomsansvarig eller ordförande vid stor
oro för spelare som använder droger eller alkohol eller annat socialt nedbrytande
beteende. De samtalar med föräldrarna att de kommer göra en orosanmälan till
sociala myndigheter.
Du som spelare, ledare och föräldrar, som följer med på aktiviteter, resor och
läger, inte ska använda droger och alkohol vid dessa tillfällen.

Kommunikationsriktlinjer
Uttalanden för a-lagets räkning får göras av såväl ledare som spelare. Vi kommunicerar
med ett bra språk och fokuserar inte på fel hos t ex domare, motståndare eller arenor.
Kommunikation efter ungdomscuper och ungdomsmatcher får göras av ledare för
respektive lags räkning. Uttalande efter/under cuper får göras av cup-ansvarig ledare.
Stor vikt ska läggas vid att kommunicera med bra språk samt fokuserar inte på t ex fel hos
domare, motståndare eller arenor.
Sociala medier
Så här kan du bidra till föreningens sociala medier
#BollnäsBandy – om det är innan, under och efter match.
#Bollnäsungdomsbandy – om det är ungdomsbandy det gäller.
#SävstaåsIP – om det är på Sävstaås det händer.
Det vi skriver påverkar inte bara oss själva utan också bilden av oss som förening. Vi är
alltid ansvariga för det vi personligen publicerar.
Vi eftersträvar därför en sund och frisk föreningsmiljö där förtal, förolämpningar eller
mobbning inte får förekomma, vilket även då gäller på sociala medier.







Tänk efter före! Precis som i det verkliga livet gäller samma regler på nätet och i
sociala medier. Var och en har ett personligt ansvar för det man skriver och
publicerar.
Alltid prata gott om varandra, föreningen, domare och motståndare på och
utanför planen.
Laguttagningar och liknande diskuteras med respektive ledare och inte på sociala
medier.
Berätta gärna om positiva saker som du och laget är med om för att skapa intresse
runt föreningen.
Negativa kommentarer om en person är inte tillåtet.
Beakta dataskyddsförordningens (GDPR) regler genom att vara noga med att
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte
publicera kränkande personuppgifter men även att ta bort publicerade kränkande
personuppgifter.
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För mig i A-laget
Som spelare i Bollnäs Bandys A-lag åtar jag mig att






representera föreningen på ett professionellt vis på och vid sidan av planen
vara en förebild för ungdomar och ledare samt respektera och leva upp till
föreningens beslut och policyer
vilja spela på högsta nationella nivå samt även internationella matcher
ständigt sträva mot utveckling
företräda föreningen i olika sammanhang, ex sponsor- och föreningsaktiviteter
samt på föreningens ungdomsaktiviteter.

Ledare
Innan du som ledare påbörjar ditt uppdrag ska du ta del av information om vad Bollnäs
Bandys värdegrund och policy står för. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera sitt
ledarskap vilket ska vara en del av utbildningsplanen inom Bollnäs Bandy. Som ledare
inom Bollnäs Bandy är det viktigt att kunna ge och ta positiv och konstruktiv kritik till
föräldrar samt barn och ungdomar. Det är av vikt att föräldrar är med vid eventuella
samtal mellan ledare och spelare.
Som ledare i Bollnäs Bandy åtar jag mig att
















genomföra gruppens träningsprogram enligt föreningens fastställda målsättningar
och riktlinjer
ansvara för att spelare inte överbelastas med träning och matcher (sker i samråd
med föräldrar och ledare)
vid förhinder föreslå ersättare i samråd med ungdomsansvarig
alltid uppträda på ett sportsligt sätt
delta på föreningens ledarträffar och internutbildningar samt vid förhinder själv ta
reda på vad som där framkommit
vara en god representant för föreningen
vid varje tillfälle noggrant föra närvarokort och lämna redovisning vid avtalad tid
se till att material blir återställt och att ordningsregler följs
uppmuntra barn och ungdomar att jämsides med bandyn delta i andra idrotter
påverka ungdomar att ta avstånd från alkohol, tobak och övriga droger
ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet eller annan form av
diskriminering
ta avstånd från all kriminell verksamhet
se till att medlems- och spelaravgifter betalas föra aktiva barn och ungdomar
ansvara för omklädningsrum, dusch med mera, såväl som vid hemmamatcher som
vid bortamatcher
bo på skola tillsammans med spelarna under cupspel.

Utbildningsplan för ledare
Se dokumentet Utvecklingsplan.
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Spelare
Vi skapar tillsammans ett träningsinnehåll utifrån vad Bollnäs Bandy vill hur vi ska spela, vi
skapar de bästa förutsättningarna för varje individ att utvecklas i sin egen takt, fostras i
god laganda och finna glädje i sporten.
Alla är bandykompisar
 Främja kamratandan.
 Alla är lika mycket värda och lika välkomna.
 Leva upp till Bollnäs Bandys värdegrund och ledord.
Att vinna är inte det viktigaste
 Mer lek på träningarna.
 Prestation går före resultat.
 Matcher spelas som ett stimulerande led i utbildningen.
 Att utvecklas som bandyspelare måste komma i första hand.
Bandy för alla
 Du ska känna dig välkommen och trygg i Bollnäs Bandy, både socialt och sportsligt.
 Du får en allsidig fysisk träning i stimulerande miljö.
 Du blir erbjuden bandyverksamhet för både elit- och breddspel.
Mål för ungdomsbandyn är att alla
 som vill börja spela bandy ges möjlighet till det.
 ska lära sig att åka skridskor.
 ska vara en god kamrat och lagspelare.
 lär sig samarbeta i grupp.
 lär sig spelet bandy och enkla regler
 agerar på ledarens signal.
 lär sig vikten av att sköta sin hygien efter träning och match.

Bandy ska vara roligt, uppmuntrande och bekräftande
Barn och ungdomar ska ha roligt i vår bandyverksamhet. Föreningen ska alltid vara positiv
och bekräftande, vilket skapar glädje samt ökar förutsättningar för god atmosfär och
effektiv inlärning.
Fair play – Rent spel





Vi ska följa bandyns regler.
Vi ska uppmuntra till juste spel.
Vi ska respektera domarnas beslut och alltid tacka domare och motspelare efter
matchen.
Vi ska stötta laget och visa varandra och motspelare respekt.

2019-08-12

Föräldrar
Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barn liv, dess utveckling och välmående.
Du bär till exempel ansvaret för att de kommer i tid till träningar och matcher samt att de
inte tränar vid sjukdom.
Som förälder ska du hålla en positiv anda. Du ska också respektera ledarens roller.
Som förälder till ett barn i Bollnäs Bandy vet du att
 du som förälder ska agera som en förebild för barnen i alla situationer,
 du hjälper till att köra till bortamatcher och cuper om inte Bollnäs Bandy ordnar
busstransport,
 bor på hotell vid cupspel om du inte följer med som ledare för laget,
 det är du som ska hjälpa till på aktiviteter som laget har som uppgift att utföra
 det är du som ska uppmuntra och heja
 ge ditt barn bekräftelse men instruera inte
 du ser till att ditt barn kommer väl förberedd till träning/match (kost och sömn är
viktigt för alla barn)
 det är du som hjälper ditt barn att planera träning så att hen inte överbelastas
med träning och matcher, t ex vid dubbelidrottande.
 det är du som ser till att ditt barn har funktionsduglig och godkänd
bandyutrustning.
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