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Innebandysektionens verksamhetsplan 2020-2021

Föreningens innebandy verksamhet ska bedrivas enligt fastställda riktlinjer, av föreningen, 
Hallands Innebandyförbund och Svenska Innebandyförbundet.
Sektionen kommer att ha följande lag varav de flesta spelar seriespel eller deltar i 
sammandrag anordnade av Hallands Innebandyförbund:

    • Innebandy skola för barn födda 13/14
    • Flicklag F12
    • Pojklag P11
    • Pojklag P10
    • Flicklag F10
    • Pojklag P09/08
    • Flicklag F07/08
    • Pojklag P07/08
    • Pojklag P01-04
    • Motion Herrar
    • Motion Damer

Till hösten Startas innebandyskola 14/15 upp. Som det ser ut hittills under våren, kan vi 
starta upp lag med F13 och P13

De lag som vill skall vara med i cuper och DM. DM blir aktuellt för F07 och P07

Innebandysektionen fokus kommer att ligga på att behålla våra spelare i alla åldrar samt att 
fler kommer till oss. En arbetsgrupp har tillsatts för att specifikt arbeta med frågan. Målet är 
att trenden med tappade spelare, redan nästa år har vänt. 
Det ska vara lätt att delta och alla ska vara välkomna oavsett när man börjar med sporten. 

En spelar- och ledarutvecklingsgrupp kommer att startas upp under våren 2020. Deras fokus 
blir att skapa kvalitet i träningar och att vara stöd för våra ledare samt att hålla i workshops. 
De ska även ta fram material samt underlag så att det blir ”lätt” att starta upp som ny ledare.
Gruppen är inte komplett än utan presenteras senare i vår.

Sektionen kommer att genomföra sin årliga Konsumcup. Detta har blivit en avslutning av 
säsongen. En uppskattad dag och vi kommer att försöka utveckla konceptet.

Målsättningen är som alltid, att innebandyn ska vara en fartfylld spelupplevelse för alla 
åldrar.

Arbetet ska präglas av ett ”breddtänk” där delaktighet och glädje ska vara det centrala. ”Så 
många så möjligt så länge så möjligt”, ska vara en självklarhet.
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Sektionen vill också fortsätta höja kompetensnivån hos sina ledare, så flera ledare skall gå 
tränarutbildningar kommande säsong. Ett mål är att våra ledare ska vara förebilder både för 
sitt lag och för andra föreningar, genom sitt uppträdande på och utanför plan. 

Domarutbildningar på olika nivåer, kommer att erbjudas alla 
spelare från åldern 14 år och uppåt. Att utbilda domare är en viktig del av vårt arbete.

Betald medlems- och sektionsavgift är en förutsättning för att få träna och spela.
Medlemsavgiften ska vara inbetald så snart säsongen har kommit igång.
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Sektionsansvarig
Tomas Öhlén
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