
  

Åby IBK Klippan 

 

 

Inledning 
 

Åby IBK är en ideell idrottsförening, som bedriver innebandyverksamhet för ungdomar och 

seniorer. Vår intention, är att bedriva verksamheten så att det utvecklar människor positivt, 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

 

Föreningen vill att innebandy ska vara roligt därför är gemenskap, lekfullhet & trygghet 

viktiga ledord för föreningen. För att dessa ledord ska kunna följas bör man: 

 

 

 Låta alla spelare som är uttagna till match spela. 

 

 Verka för att våra spelare respekterar lagmedlemmar, motståndare, domare, ledare och 

föräldrar. 

 Verka för att våra spelare förblir aktiva inom föreningen. 

 Se till så våra ledare blir utbildade. 

 Att man är stolt över föreningen. 

 

 

Åby IBK kräver fair play i alla lägen vilket innebär: 

 

 Följer innebandyns regler. 

 Respekterar domarens uppfattning. 

 Tar hand om varandra. 

 

Toppning i tävlingssammanhang 

 
Då vi eftersträvar en stor bredd i vår verksamhet ,och då det är viktigt att få våra ungdomar att 

fortsätta med sin idrott under många år, har vi en restríktiv inställning till toppning i alla 

sammanhang. Toppning får överhudtaget inte förekomma inom barnidrotten, som enligt 

riksidrottsförbundet definition, omfattar barn upp till 12 år.  

 

Vid DM, Gothia cup och vid andra turneringar är det möjligt att anpassa laget efter 

förutsättnngarna. 
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Alkohol och Drog Policy 

 
Det är viktigt att ungdomsverksamheten fungerar på ett bra sätt och att det i sin helhet är en 

bra social verksamhet. För oss är det viktigt att våra ungdomar utvecklas både idrottsligt och 

socialt. Tänk på att du som ledare och seniorspelare är en förebild för barn/ungdomar i 

föreningen. Vi tycker det är viktigt att föreningen tar ett socialt ansvar för sina ungdomar. Ett 

led i detta är att all verksamhet inom föreningen skall vara alkohol, drog och dopingfri. 

 

Vi tillåter ej: 

 

 Att våra ungdomar dricker alkohol eller använder narkotika. 

 Alkohol för spelare, ledare, tränare under match, träning eller vid läger. Detta gäller 

för samtliga lag. 

 Alkohol för ungdomar under 18 år inom föreningens verksamhet. 

 Att våra ungdomar använder dopingpreperat. 

 Drickande av alkohol eller att man uppträder berusad i föreningens kläder. 

 Sponsorer med anknytning till alkohol eller droger. 

 

Påföljder 

 
  Vid påträffande av alkohol: Enskilt samtal och kontakt med föräldrarna. 

- Vid upprepande tillfällen: Kontakt med sociala myndigheter. 

 Vid påträffande av narkotika/dopingpreperat: Enskilt samtal, kontakt med föräldrar, 

sociala myndigheter och polis. 

 Vid misstanke om alkohol, drog eller dopingproblem hos ledare: Enskilt samtal, 

erbjudande om hjälp och stöttning. Vid upprepande förseelser blir man avstängd från 

alla verksamhet inom föreningen. 
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Uppförandekod 

 
Åby IBK är en ideell idrottsförening, som bedriver innebandyverksamhet för ungdomar och 

seniorer. Föreningens ambition är att alla spelare, ledare, funktionärer och supportrar ska 

uppföra sig på ett sådant sätt att Åby IBK ska omnämnas med respekt och som en förening 

som är en förebild i hur man uppför sig och agerar i samband med föreningsaktiviteter. 

 

All verksamhet inom Åby IBK skall präglas av glädje och kamratskap. Inom vår klubb ska 

ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, mobbad eller diskriminerad. Om vi upptäcker 

mobbing, andra trakasserier eller utfrysning skall följande åtgärder vidtagas:  

 

 Enskilt samtal mellan ledare och inblandade spelare.  

 Respektive föräldrar skall informeras. 

 

 

Följande punkter ska följas: 

 

 Som ledare, aktiv eller föräldrar i Åby IBK strävar vi efter ett gott uppförande  såväl 

på plan som utanför. 

 Vi tilltalar domare, motspelare och publik på det sätt vi som själva vill bli tilltalade. 

 Vi visar respekt oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller sexuell läggning. 

 Mobbning tolereras överhuvudtaget inte i vår förening. Vid upprepade 

mobbningstillfällen ska följande åtgärder vidtagas: 

- Tillfällig avstängning av den som mobbar.  

- Träff med föräldrarna till den som mobbar. Efter denna träff tas beslut om fortsatt 

avstängning. 

 

Samarbete med andra föreningar 

 
För att undvika svåra valsituationer för barn och ungdomar bör den pågående 

säsongsaktivteten prioteras. I möjligaste mån ska ledare och föräldrar undvika att sätta barnen  

i en valsituationen mellan olika idrotter. Ett gott samarbete mellan ledare, styrelse och andra 

föreningar är en förutsättning för att detta ska funka. 
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Att tänka på som ungdomsledare i Åby IBK 

 
 Ledare ska vara utbildade. 

 Ska låta alla få spela. 

 Låta barnen få spela på olika positioner. 

 Låta spelarna turas om att starta matcherna. 

 Att vinna är inte det viktigaste. Vi ska ha roligt och förmedla spelglädje. 

 Uppmuntra spelarna, ge beröm och tillrättavisa. 

 Låta barnen spela efter sina villkor. 

 Vara ett gott föredöme på och utanför planen. 

 Se till att rent spel och trevligt språk på träningarna, matcher  och vid andra samlingar 

där vi representerar Åby IBK. 

 Aldrig tillåta en sjuk eller skadad spelare att medverka på träning eller match. 

 Vi ska inte hindra spelare från att delta i andra idrotter. 

 Att inte lämna idrottshallen innan spelarna.  

 

Att tänka på som spelare i Åby IBK 

 
 Alltid underrätta tränaren/lagledaren om man inte kommer på träning eller match. 

 Alltid komma i tid. 

 Vara en god kamrat. Inte ge någon kränkande kommentar mina lagkompisar. 

 Alltid främja fairplay. 

 Se till att man kommer väl förbered till träning och match. 

 Lyssna på tränaren och kämpa även vid motgång. 

 

Att tänka på som förälder i Åby IBK 
 

 Deltaga vid föräldrarmöte. 

 Ställa upp och köra till matcher och turneringar. 

 Uppmuntra och berömma ditt barn i med och motgång. 

 Inte tala illa om någon spelare, ledare, domare m.m inför barnen. 

 Se till att barnen kommer väl förbereda till träning och match. 

 Ställa upp för tränaren och kommunicera vid oklarheter. 

 Att inte skicka iväg ett sjukt barn till träning eller match. 

 Se till att meddela tränare/lagledare ifall barnet ej kommer på match eller träning. 

 Att hjälpa till med ideell verksamhet inom föreningen. T.ex med kiosken vid matcher. 


