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Föreningens mål 

Föreningens målsättning framgår av ”Föreningspolicy Varla Innebandyklubb”. 

Målen kan sammanfattas med att ”Varla IBK har som övergripande mål att bedriva en bred 

ungdomsverksamhet med hög kvalité, god klubbkänsla och god kamratskap…” och ”Klubben 

vill fostra innebandyspelare för såväl motions- som elitnivå” 

Dessutom skall föreningen sträva efter att behålla spelare, tränare och andra personer fostrade 

inom föreningen, samt att behålla kontakten med de spelare som valt att lämna föreningen för 

spel på högre eller lägre nivåer. 

Föreningen skall sträva efter att till övervägande del vara självförsörjande på spelare till 

seniorlagen och inte direkt värva ungdomsspelare från andra föreningar men vara öppna för 

alla som vill delta i föreningens verksamhet. 

Sportsligt styrdokument 

Styrdokumentet omfattar hur vi utbildar våra aktiva i innebandy och utgör tillsammans med 

föreningens stadgar, policy och ledarhandbok ett starkt stöd för ledare, spelare och andra 

personer som berörs av föreningens sportsliga verksamhet, att genomföra sina åtaganden. 

Vår ambition är att i enlighet med våra ledord; bredd, utmanande och seriös, utbilda personer i 

olika åldrar i innebandy, ledarskap och föreningsmedverkan. Genom att i alla delar bedriva 

verksamhet med hög kvalitet strävar vi efter att även nå sportsliga framgångar. 

Styrdokumentet ska underlätta för alla berörda att förstå vad vi vill göra i de olika nivåerna. 

Genom att arbeta enligt dokumentet får ledarna och andra funktionärer också ett stöd i att inte 

ensamma stå till svars för olika beslut som stöds av föreningens policys. 

Dokumentet uppdateras årligen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att dokumentet 

uppdateras.  

Våra verksamhetsnivåer 

Verksamheten följer i stort svensk innebandys utvecklingsmodell: 

Våra verksamhetsnivåer är:  

 Grön nivå: 6 – 9 år  

 Blå nivå: 9 – 12 år 

 Röd nivå: 12 – 16 år 

 Svart nivå: 16 –  år 
 
Riktlinjer för seniorverksamheten fastställs i samråd mellan seniortränarna, seniorspelarna och 

styrelsen/sportrådet. 
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Riktlinjer för träning och utbildning samt utvecklingsmål 

Nedan beskrivs exempel på inriktning och viktiga moment för spelare och ledare i respektive 

nivå. 

Avstämning av spelarnas och gruppens nivå ska göras kontinuerligt och anpassas efter 

åldersnivå. Senast i röd nivå ska spelarna följas av ett personligt spelarkort. Man kan likna det 

vid en utbildningsplan med mål att främja individens utveckling. 

Fördjupning sker förslagsvis i det material som erbjuds via ”Svensk innebandys 

Utvecklingsmodell”. 

Grön nivå 6 – 9 år 

Träningsinriktning 

 I denna ålder skall allsidighet och lek dominera verksamheten. 

 Visa och instruera övningar och moment praktiskt, undvik teoretiska resonemang och 
genomgångar på taktiktavla. 

 Håll det enkelt och börja med enkla övningar som varieras efter nivå. 

Tonvikt på lek och motorik 

 Använd lekar som bygger på samarbete istället för utslagningslekar 

 Övningar som stimulerar utveckling av balans, koordination och rytmik uppfattas oftast som 
mycket roliga och är positiva för barnens utveckling av kroppskännedom. Hoppa, springa, 
kasta, fånga, krypa, åla, rulla, sparka mm 

 Ha gärna med musik i olika övningar  

Individuell teknik 

 Låt barnen få leka mycket med klubba och boll 

 Se till att barnen har rätt längd på klubban och inte för mycket hook på bladet 

Smålagsspel/stationsträning 

 Dela upp planen i flera små planer och låt barnen spela 3 mot 3 eller 2 mot 2, vilket övar 
upp den individuella tekniken och spelförståelsen 

 Det är av största vikt att alla får spela lika mycket och prova på alla platser i laget 

 Uppmuntra så många som möjligt att prova målvaktsspel 

Rekommenderade övningsområden för denna grupp 

 Bollbehandling 

 Klubbteknik 

 Passningar 

 Passningsmottagningar 

 Rytmträning 

 Bollföring och dribblingar 

 Koordination och balans 

 Introduktion av stabiliserande 
knäövningar 

 Motoriska övningar (kasta, fånga, 
jonglera, dribbla etc.) 

 Smålagsspel  

 1 mot 1 situationer (övningar 1 mot 1) 

 Samarbetsövningar 

 Allsidig träning (andra bollsporter och 
idrotter) 

Exempel på utvecklingsmål 

Spelaren ska under verksamhetsnivån ha lärt sig att  

 springande föra bollen framför sig med klubban i en och två händer 

 obehindrat dribbla bollen genom 10 konor i en rak rad 

 skjuta dragskott och kunna placera bollen i ett litet mål från 5 meter. 

 passa en boll på marken till medspelare fram och tillbaka 10 gånger utan avbrott  

 kunna springa med god teknik och balans såväl framåt som bakåt och i sidled, gå 
balansgång på bänkar, kunna göra kullerbytta, kunna hoppa hopprep eller liknande. 

 de grundläggande innebandytermerna och regler 
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Blå nivå 9 - 12 år 

Träningsinriktning 

 Lämplig ålder för teknikinlärning, träna mycket bollbehandling, passning, mottagning samt 
olika skott. 

 Fortfarande gäller att instruktionerna ska vara konkreta och tydliga. 

 Övningarna ska vara allmänna med fokus på att förbättra koordination och teknik. Individuell 
träning kan ske för att nå utvecklingsmål.  

 Uppmuntra flera spelare att testa målvaktsspelet. 

Spelmomentsövningar 

 Rikligt med smålagsspel 

 Speldjup, spelbredd, triangelspel samt enklare taktiska teorier introduceras. 

 Introducera grundpositionerna och låt barnen rotera och spela lika mycket på alla 
uteplatserna i laget 

Områden i spelförståelseträningen att tänka på 

 De offensiva begreppen bör införas i träningen före de defensiva begreppen 

 Barnen ska hjälpas att utnyttja hela planen och sina lagkamraters förmågor och positioner 

 De ska lära sig agera anfallsmässigt i 1 mot 1 och 2 mot 1 situationer 

 '2-1-2' som första spelsystem  

 Ledaren bör främst inrikta sig på att belysa och uppmuntra positiva insatser, mer än att vara 
felsökare 

Rekommenderade övningar för denna åldersgrupp 

 Bollbehandling 

 Olika skottekniker (även backhand) 

 Passningsmottagningar 

 Koordinationsträning med viss 
grenspecifik inriktning 

 Balansträning 

 Knäkontroll 

 Styrkeövningar med egen kroppsvikt 

 Tvåmålsspel över hela banan men 
smålagsspel bör fortfarande förekomma 
rikligt 

 Klubbteknik 

 Enklare individuellt taktiskt agerande 

 Spelarnas arbetsområden på banan 

 1 mot 1 och 2 mot 1 situationer 

 Träna målvakterna med egna övningar 
(träna gärna i par) 

 Leken och glädjen är fortfarande viktig 

Exempel på utvecklingsmål 

Spelaren ska under verksamhetsnivån ha lärt sig att  

 springande i hög fart föra bollen framför sig med klubban i en och två händer 

 obehindrat dribbla bollen genom 10 konor uppsatta i slalombana 

 skjuta dragskott springandes och kunna placera bollen nära eller på stolparna från 3 meter. 

 passa en boll på marken till medspelare fram och tillbaka 20 gånger utan avbrott med inslag 
av backandpassningar 

 kunna springa med god teknik och balans såväl framåt som bakåt och i sidled, gå 
balansgång på bänkar, kunna göra kullerbytta, kunna hoppa hopprep eller liknande, kunna 
göra 5 armhävningar. 

 innebandytermer och regler för nivån 
 

Spelaren ska i grundläggande termer kunna beskriva ett spelsystem. 
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Röd nivå 12 - 16 år 

Träningsinriktning 

 Puberteten (12-16 år) kännetecknas av stor längd och viktökning vilket kan ge ändrade 
förutsättningar för rörelse och prestationsförmåga (stora skillnader i kroppsstorlek).  

 Teoretiska diskussioner och problemlösningar är nu ett bra inlärningssätt för många. 

 Spelare som visar intresse bör nu få pröva på att vara ledare eller ha andra 
ansvarsuppgifter 

 Särskild målvaktsträning ska erbjudas 

 Lekfulla inslag ska kvarstå men utbildningstakten ska öka efterhand för att möjliggöra en 
framtida utveckling som innebandyspelare. 

Teknikträning 

 Teknikträningen inriktas på att behålla och öka basfärdigheter genom att höja 
svårighetsgraden och tempot på teknikövningarna. Lämpligtvis tränas alla tekniker med ett 
tillslag. 

Fysisk träning  

 Fortsatt träning av koordination samt frekvens (snabba fötter och händer)  

 Styrketräning i lite större omfattning kan påbörjas och intensifieras i slutet av perioden 
(huvudsakligen med en egen kropp som belastning) 

 Konditionsträning bör införas i slutet av perioden. 

 För att bibehålla den naturliga rörligheten som man tidigare haft är det nu viktigt att 
rörlighetsträning läggs in som ett mer självklart inslag i träningen 

Områden i spelförståelseträningen att tänka på 

 Försvars och anfallsspel tränas mestadels i smågrupper 

 Spelarna tränar mer på sina ”favoritpositioner” 

 Succesivt under perioden spela ihop backpar respektive kedjor 

 I slutet av åldersperioden bör man träna hela femmans gemensamma agerande 

Rekommenderade övningsområden för denna åldersgrupp 

 Merparten av de individuella tekniska 
momenten tränas 

 Svårighetsgraden och tempot höjs. 

 Bollbehandling/Klubbteknik 

 Passningar 

 Alla skottekniker 

 Lättare fysisk träning som ökas efterhand 

 Blockera skott (täcka) 

 Vidareutveckla den individuella 
spelförståelsen, i t ex 3 mot 1, 2 mot 2, 3 
mot 3 situationer 

 Närkampsspel 

 Träna grunderna till olika typer av 
försvars och anfallsspel 

 Grunderna i femvis spelförståelseträning 

 Särskilda teori- och taktikpass 

Exempel på utvecklingsmål 

Spelaren ska under verksamhetsnivån ha lärt sig 

 att i hög fart i olika riktningar (framåt, bakåt, sidled) föra bollen framför sig med klubban i en 
och två händer 

 flera sätt att dribbla av en motståndare  

 flera skottekniker på både forehand och backhand med hög träffsäkerhet.  

 passa under rörelse med ett tillslag på såväl forehand som backhand.  

 att springa med god teknik och balans såväl framåt som bakåt och i sidled, att kunna göra 
kullerbytta, att kunna hoppa framåt på ett ben med balans i 20 meter, att kunna göra 15 
armhävningar, att kunna statisk bålträning (planka) i 45 sekunder, att kunna röra tårna med 
fingrarna stående med raka ben. 

 innebandytermer och regler för nivån samt kunna beskriva ett spelsystem.  

Spelaren ska få information om föreningens syfte och mål, vår organisation och våra 
grundläggande värderingar. 
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Svart nivå 16 år - Junior/Senior 

Träningsinriktning 

 Ungdomarna klarar ett ökat tävlande i den här åldern och tävlingsmomentet börjar bli 
jätteviktigt för de flesta under den här perioden 

 Rörlighets- och styrketräningen blir nu ett viktigt inslag för att bibehålla rörligheten samt för 
att minska skaderisken i samband med träningar och matcher 

 Teoretisk träning kan man nu med fördel använda sig av 

 De taktiska inslagen styr nu mer och mer av träningarna 

 Bibehålla tekniken som är grunden för all taktik 

 Målvakterna ges särskild målvaktsträning 

Områden i spelförståelseträningen att tänka på 

Spelförståelseträningen ska nu anpassas efter hur seniorlaget spelar och anpassas i samråd 

med seniortränarna. Varje spelare ska behärska mer än ett spelsystem och varianter på spel i 

numerärt överläge, numerärt underläge och frislag. Träningen ska i samråd med spelarna 

anpassas så att olika svårlösta matchsituationer tas upp och ges lösningar. 

Rekommenderade övningsområden för denna åldersgrupp 

 Fortsatt träning av grundläggande 
teknikträning på samtliga moment 

 Träningen sker nu i snabbare tempo och 
med högre svårighetsgrad 

 Konditionsträning 

 Rörlighetsträning 

 Styrketräning av allmän och uthållig 
karaktär 

 Koordination och balansträning 

 Leken och allsidigheten 

 Powerplay, boxplay, frislag 

 Vidareutveckla spelförståelseträningen 
(femmans agerande) 

 Successiv ökning av träning av olika 
spelsituationer i forechecking, 
backchecking, försvarsspel, anfallsspel 

 Specialinriktad taktisk träning 

 Matcherna påverkar övningsvalet allt mer 

 Träning i stressituationer under matchlika 
former med motstånd 

 Individuella mål och samtal 

Exempel på utvecklingsmål 

Spelaren ska under verksamhetsnivån ha lärt sig  

 Alla skottekniker på både forehand och backhand med hög träffsäkerhet.  

 Att passa under rörelse med ett tillslag på marken och i luften på såväl forehand som 
backhand. 

 Att i övrigt ha en teknik som möjliggör spel på seniornivå  

 Innebandytermer och regler för nivån 
 

Spelaren ska ha en fysik nivå avseende kondition, styrka, koordination och smidighet som 

möjliggör spel på seniornivå. 

Spelaren ska kunna beskriva mer än ett spelsystem.  

Spelaren ska kunna beskriva föreningens syfte och mål, vår organisation och våra 

grundläggande värderingar.  
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Riktlinjer för matcher 

Ålder Laguttagning/matchning Aktivitet Agerande 

Grön nivå 6 – 9 år:  Alla skall tas ut till match 

 Alla spelare uttagna till match skall få 
spela 

 Ingen matchning får förekomma 

TM Alla 

  Serie Alla 

  Cuper Alla 

Blå nivå 9 – 12 år  Alla som tränar regelbundet och som 
följer klubbens policy angående gott 
uppförande skall tas ut till match 

 Alla spelare uttagna till match skall få 
spela 

 Ingen matchning får förekomma 

TM Alla 

  Serie Alla 

  DM Alla 

 Cuper Alla 

Röd nivå 12 – 16 år:  Alla som tränar regelbundet och som 
följer klubbens policy angående gott 
uppförande skall tas ut till match 

 Alla spelare uttagna till match skall få 
spela 

 Matchning får förekomma mot slutet 
av perioden i syfte att förbereda 
spelarna inför kommande åldersgrupp 

 Från 14 års ålder är toppning tillåten, 
men i möjligaste mån ska alla få spela 

TM Alla 

  Serie Alla 

  DM BL 

  SM BL 

  Cuper Alla/BL 

Nivå 16 år – 
Junior/Senior: 

 Den övergripande målsättningen för 
denna åldersgrupp är att lagen skall 
bibehålla sina platser eller klättra i 
seriesystemet 

 Laguttagning och matchning skall 
anpassas så att den övergripande 
målsättningen uppnås 

TM Alla 

  Serie BL 

  DM BL 

  SM BL 

  Cuper Alla/BL 

 

TM = träningsmatch, Alla = Alla ska få vara med, BL = Bästa laget 

Matchning = Omgruppera under spelets gång, Toppning =  Bästa spelarna spelar  


