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SÄSONGENS NYHETER 2020/2021   
 
Utbildningsstrukturen 
Svensk Innebandys utbildningsstruktur är fortsatt under uppdatering. 
 
Säsongen 2020/2021 lanseras Stegutbildningarna fullt ut på Grön, Blå och Röd 
nivå. Längden på utbildningarna är utökad och heldagsutbildningarna kommer 
vara nio timmar lång (9.00-18.00). För att gå dessa utbildningar krävs det att 
ledaren har genomfört Grundutbildningen.  
 
Ledarlicens barn/ungdom  
Samtliga ledare som står i båset måste ha en giltig ledarlicens. Ledarlicensen 
erhåller ledaren genom att först gå en Grundutbildning. För att förnya en befintlig 
ledarlicensen går ledaren en Stegutbildning.   
 
Ledarlicens junior/senior 
Samtliga ledare som står i båset ha en giltig ledarlicens. För att erhålla ledarlicens 
måste ledaren genomföra Grundutbildningen för Junior/Senior eller medverka på 
Seniortränarutbildningen vecka 40. För att förnya en befintlig ledarlicens kan 
ledaren genomföra en Temakväll, observera att ledarlicensen då enbart förlängs 
med en säsong.  
 
 

 
Observera att samtliga ledare  

i båset måste ha en giltig ledarlicens. 
 Detta gäller samtliga matcher i distriktet, 

barn, ungdom, junior och senior. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



	

LEDARLICENS OCH DOMARLICENS 2020/2021 
 
Ledarlicens 
Ledarlicens erhålls genom att du går en Grundutbildning arrangerad av Hallands 
Innebandyförbund. Licensen är giltig i två år och förnyas då du går en 
Stegutbildning arrangerad av Hallands Innebandyförbund. Hur länge din 
ledarlicens är giltig visas i IBIS och framgår på matchprotokollet.  
 
Observera att samtliga ledare i båset måste ha en giltig ledarlicens. Detta gäller 
samtliga matcher i distriktet; barn, ungdom, junior och senior.  
 
 
Domarlicens 
Domarlicens erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Hallands 
Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i 
distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning). 
 
För att erhålla domarlicens i Halland krävs att domaren genomför utbildningen i 
Halland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. 
Detta ska då ske i samråd med Hallands Innebandyförbund.  
Om domare genomför utbildning i annat distrikt tillkommer avgift på 500:- för att 
domaren ska erhålla domarlicens och klassificeras i Halland.  
 
Nytt för i år är att samtliga domare som är genomför Distriktsdomare 1 eller högre 
kurs ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren 
genomför utbildning. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret 
kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå.  
 
  



	

UTBILDNINGAR LEDARE HALLAND 2020/2021 
 
Utbildning – LEDARE 
 

Datum Plats Tid Anmälan Kostnad 

GU – Grundutbildning senior 1 sep Varberg 18.30-22.00 24 aug 1100 
Tema – Spelet innebandy (senior) 8 sep Varberg 18.30-21.00 1 sep 750 
GU – Grundutbildning senior 9 sep Kungsbacka 18.30-22.00 1 sep 1100 
GU – Grundutbildning ungdom 15 sep  Varberg 18.30-22.00 9 sep 1100 
Tema – Grupputveckling (senior) 16 sep Varberg 18.30-21.00 9 sep 750 
GU – Grundutbildning ungdom 17 sep Kungsbacka 18.30-22.00 11 sep 1100 
Steg 1 – Blå  19 sep Varberg 09.00-18.00 12 sep 1900 
Steg 1 – Röd  20 sep Varberg 09.00-18.00 12 sep 1900 
GU – Grundutbildning ungdom 22 sep Halmstad 18.30-22.00 15 sep 1100 
Steg 1 – Blå  26 sep Kungsbacka 09.00-18.00 19 sep 1900 
Steg 1 – Röd  27 sep Kungsbacka 09.00-18.00 19 sep 1900 
GU – Grundutbildning ungdom 1 okt Varberg 18.30-22.00 24 sep 1100 
Junior/Seniortränare konvent 3–4 okt  Halmstad 09.00-18.00 21 sep 5000 
Steg 1 – Röd  3 okt  Halmstad 09.00-18.00 25 sep 1900 
Steg 1 – Blå  4 okt Halmstad 09.00-18.00 25 sep 1900 
Steg 1 – Grön  10 okt Kungsbacka 09.00-18.00 2 okt 1900 
GU – Grundutbildning ungdom 13 okt  Kungsbacka 18.30-22.00 6 okt 1100 
Steg 1 – Grön 18 okt Varberg 09.00-18.00 9 okt 1900 
GU – Grundutbildning senior 19 okt Varberg 18.30-22.00 12 okt 1100 
GU – Grundutbildning ungdom 11 nov  Varberg 18.30-22.00 4 nov 1100 
GU – Grundutbildning ungdom 9 dec Varberg 18.30-22.00 1 dec 1100 
GU – Grundutbildning ungdom 21 jan Varberg 18.30-22.00 14 jan 1100 
Steg 1 – Röd 23 jan Varberg 9.00-18.00 15 jan 1900 
Steg 1 – Blå  24 jan Varberg  9.00-18.00 15 jan 1900 
GU – Grundutbildning ungdom 16 feb Varberg 18.30-22.00 9 feb 1100 
GU – Grundutbildning ungdom 10 mars  Varberg 18.30-22.00 3 mars 1100 
 
Anmälan till kurs är bindande efter att anmälningstiden gått ut! 
Vid avanmälan efter anmälningstiden gått ut faktureras hela kostnaden för 
kursen om inte läkarintyg kan uppvisas. 
 
Vid få deltagare eller extra ordinära omständigheter förbehåller Hallands 
Innebandyförbund sig rätten att ställa in kurser.  
 
Utbildningsmaterialet kommer fortsatt finnas på Utbildningsportalen och på 
Grundutbildningen ansvarar ledaren själv för att köpa och ta del av materialet 
innan Grundutbildningen. Vid Stegutbildningarna ingår utbildningsmaterialet 
och delas ut på utbildningen.  
 
Utbildningarna subventioneras via Idrottsmedel, mer information finns under 
”Utbildningssubventioner Idrottsmedel”.  
  



	

UTBILDNINGAR DOMARE HALLAND 2019/2020 
 
Utbildning ‐ DOMARE Datum Plats Tid Anmälan Kostnad 
Licensdomare 29 aug Varberg 10–18 19 aug 1900 
Distriktsdomare 2 Jämn 4–5 sep Varberg 10–18 26 aug 2500 
Distriktsdomare 2 Jämn 11–12 sep  Kungsbacka 10–18  9 sep 2500 
Distriktsdomare 1 18–19 sep Varberg 10–18 9 sep 2500 
Distriktsdomare 1 25–26 sep Kungsbacka 10–18 16 sep 2500 
Matchledare 21 sep Kungsbacka 17–21 14 sep 1100 
Matchledare 23 sep Varberg 17–21 16 sep 1100 
Matchledare 29 sep Halmstad 17–21 22 sep 1100 
 
Som ny domare anmäler domaren sig antingen till Matchledare (minimiålder 15 
år, född 2005) eller Distriktsdomare 1 (minimiålder 16 år, född 2004).  
 
Domare som genomgått Distriktsdomare 1 anmäler sig till Distriktsdomare 2 
Jämn denna säsongen. 
 
Domare som genomgått Distriktsdomare 2 Udda anmäler sig till Distriktsdomare 
2 Jämn.   
 
Domare som genomgått Distriktsdomare Fortbildning Lokal anmäler sig denna 
säsong till Licensdomarkursen.  
Distriktsdomare Fortbildning Lokal kommer inte erbjudas i år då deltagarantalet 
kommer bli för lågt, pga omläggningen av utbildningarna. Distriktsdomare 
Fortbildning Lokal återkommer säsongen 2021/2022 istället.  
 
Anmälan till kurs är bindande efter att anmälningstiden gått ut! 
Vid avanmälan efter anmälningstiden gått ut faktureras hela kostnaden för 
kursen om inte läkarintyg kan uppvisas. 
 
Vid få deltagare eller extra ordinära omständigheter förbehåller Hallands 
Innebandyförbund sig rätten att ställa in kurser.  
 
Domarutbildningar subventioneras inte via Idrottsmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN 
 
Utbildning för barn- och ungdomsledare kan genomföras på föreningens 
hemmaplan. Här följer information om utbildning som arrangeras på föreningens 
hemmaplan och vad som krävs av föreningen vid genomförandet. 
 
Grundutbildningen – Ungdom & Senior/Junior 
Kursomfattning 4 x 45 minuter 
Pris 1100 kronor/deltagare 
Antal deltagare 10-20 stycken 
 
I anmälningsavgiften ingår inte inloggningskoder till Utbildningsportalen, dessa 
köper deltagaren/förening separat.  
Max antal deltagare vid utbildning på hemmaplan är 20 stycken.  
 
Stegutbildning 
Kursomfattning 9 x 45 minuter 
Pris 1700 kronor/deltagare 
Antal deltagare 10-20 stycken 
 
I anmälningsavgiften ingår inte inloggningskoder till Utbildningsportalen, dessa 
köper deltagaren/förening separat.  
Max antal deltagare vid utbildning på hemmaplan är 20 stycken.  
 
Utbildning på hemmaplan subventioneras via Idrottsmedel, mer information 
finns under ”Utbildningssubventioner Idrottsmedel”.   
 
Vid utbildning på hemmaplan står föreningen för utrustad lokal som är anpassad 
efter antalet deltagare, eventuell hallhyra, fika och mat. 
Hallands Innebandyförbund står för instruktör (arvode och milersättning) och 
visst material. 
 
Matchledarutbildning  
Vill föreningen arrangera en Matchledarutbildning på hemmaplan tar föreningen 
kontakt med Hallands Innebandyförbund för att diskutera kostnad och upplägg.  



	

Arrangerande förenings ansvar  

• Lokal anpassad för deltagarantalet och ändamålet (plats vid bord för alla 
deltagare).  

• Projektor, whiteboard/blädderblock och pennor.  
• Anteckningsmaterial till deltagare (block och penna).  
• Att det finns tillgång till idrottshall med sarg och mål på de kurser som så 

kräver. Att bollar, västar, konor till de praktiska passen finns på plats och att 
deltagarna har kläder, skor och innebandyklubba med sig för ett praktiskt 
pass.  

• Fika och lunch till instruktör och deltagare (endast fika på Grundutbildningen).  
• Föreningen ansvarar för att köpa in inloggningsuppgifter till 

utbildningsportalen vid Grundutbildningar 
• Föreningen ombesörjer själv eventuella deltagarinbjudningar. 

 

Vid intresse av utbildning på hemmaplan så är gången följande 

• Föreningen gör en intresseanmälan till halland@innebandy.se minst fyra 
veckor innan tilltänkt kursdag. 

• Hallands Innebandyförbund tillsätter instruktör.   
• Senast en vecka innan kursstart ska föreningen meddela antal deltagare till 

Hallands Innebandyförbund.  
• Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs. 

 

Föreningen ansvarar själv för ansökan om subvention för utbildnings-
kostnaden via Idrottsmedel senast 60 dagar efter genomförd utbildning.  

Information om Idrottslyftsansökan finns på 
www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/idrottsmedel-
subventionerade-utbildningar/  



	

UTBILDNINGSSUBVENTIONER IDROTTSMEDEL 
 
Grundutbildning barn & ungdom 
Centralt 500 kr, i förening 400 kr 
 
Grundutbildning junior & senior 
Centralt 500 kr, i förening 400 kr 
 
Steg 1 Grön 
Centralt 700 kr, i förening 600 kr 
 
Steg 1 Blå 
Centralt 700 kr, i förening 600 kr 
 
Steg 1 Röd 
Centralt 700 kr, i förening 600 kr 
 
 

Föreningen ansvarar själv för ansökan om subvention för utbildnings-
kostnaden via Idrottsmedel senast 60 dagar efter genomförd utbildning.  

Information om Idrottslyftsansökan finns på 
www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/idrottsmedel-
subventionerade-utbildningar/ 

  



	

KOMMUNALT LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

Utöver Idrottsmedel finns även möjligheten att söka bidrag från de flesta av 
Hallands kommuner.  

Laholms kommun lämnar bidrag till kursavgiften med högst 1 200 kronor per kurs 
och deltagare. Till övriga kostnader som t.ex. reskostnader och förlorad 
arbetsförtjänst lämnas inte bidrag. 
Läs mer här, https://www.laholm.se/uppleva_gora/foreningsinformation/bidrag-
till-foreningar/ 

 
Halmstad kommun har ett ledarutbildningsbidrag som utgår med en fast summa 
per godkänd sammankomst för den bidragsberättigade barn- och 
ungdomsverksamhet som föreningen har genomfört under den senaste 
vårterminen och höstterminen. Summan per sammankomst kan variera från år 
till år beroende på hur många föreningar som söker ledarutbildningsbidrag. Varje 
bidragsberättigad förening är dock garanterad ett årligt minimibidrag om 3 000 
kr för ledarutbildning oavsett antal sammankomster. 
Läs mer här, 
https://www.halmstad.se/upplevagora/foreningarochbidrag/foreningsbidragochst
od/idrottsochfritidsstod/ledarutbildningsbidrag.4710.html 
 
Hylte kommun erbjuder ledarutbildningsbidrag för utbildningar som ska bedrivas 
efter en av organisationen fastställd plan som i huvuddrag anger utbildningens 
mål, innehåll och omfattning. Utbildningen skall omfatta minst 1 och max 12 
kursdagar. Maximalt utbetalas 2500 kronor per deltagare och kurs, men bidraget 
kan inte vara högre än kursavgiften. 
Läs mer här, 
https://www.hylte.se/kulturfritid/fritidochforening/foreningsbidrag/ledarutbildnin
gsbidrag 

Falkenbergs kommun har utbildningsbidrag för utbildning av ungdomar och 
vuxna till ledaruppgifter som till exempel styrelseledamot, ordförande, kassör och 
tränare. 
Bidrag till externt arrangerade utbildningar ges med maximalt 75 % av 
utbildningsarrangören i förväg annonserad kursavgift per utbildning och 
deltagare, dock maximalt 1800 kronor per utbildning och deltagare. 
Läs mer här, https://friwebb.falkenberg.se/bidrag/  
 
Varbergs kommun har inget ledarutbildningsbidrag. Kommunen har istället valt 
att ha ett högre aktivitetsstöd som ska täcka föreningens kostnader för 
utbildningar.  
 
Kungsbacka kommun ersätter föreningarna med maximalt 400 kronor per dag. 
Om föreningens kostnad understiger 400 kronor, ersätts föreningen med den 
faktiska kostnaden. 
Läs mer här, https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Bidrag-stipendier-
och-utmarkelser/Bidrag/Barn-och-ungdomsforening/Utbildningsbidrag/   



	

BARN OCH UNGDOMSLEDARUTBILDNING 
 
 

 
 
Grundutbildning Barn- och Ungdomsledare – GU  
Under en kväll/halvdag introduceras Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU-
modellen, och grundläggande moment inom ledarskap, innebandy och regler 
samt en avslutande diskussion.  
Grundutbildningen för Barn- och Ungdomsledare genomförs via en fysisk träff 
samt att ledaren tar del av kursmaterialet på Svensk Innebandys 
utbildningsportal.  
Utbildningsmaterialet kommer fortsatt finnas på Utbildningsportalen och på 
Grundutbildningen ansvarar ledaren själv för att köpa och ta del av materialet 
innan Grundutbildningen. 
Efter genomförd Grundutbildning har man behörighet att anmäla sig till nedan 
färgade utbildningar.  
 
Stegutbildningar 
De nya Stegutbildningarna innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen 
”GU barn & ungdom” och leder deltagarna vidare i sin utveckling som tränare för 
barn och ungdomar på grön, blå och röd nivå. 
  
I dessa utbildningar får tränaren en större och djupare insikt i Spelet innebandy, 
Ledarskap, Innebandyfys samt Idrottspsykologi.  
Tränaren får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska och 
fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy.  
  
Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att 
deltagarna träffas vid en fysisk träff á 9 timmar innehållande diskussioner, 
erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö och avslutar kursen med 
individuell reflektion i hemmamiljö.  
  
 
 



	

Grön Nivå, 6-9 år 
På grön nivå̊ skall all träning fokusera på̊ att ha roligt. Det gäller att träna 
grundläggande motoriska färdigheter. Styrketräning med kroppsvikt ska finnas 
och den ska vara allsidig och genomförs främst via lek och spel. Spelets enklaste 
regler introduceras och grunden för moraliska och etiska frågor som finns inom 
idrotten sätts. Grön nivå uppmuntrar till daglig fysisk aktivitet! 
 
Blå Nivå, 9-12 år 
På blå̊ nivå̊ handlar träningen om att utveckla idrottsfärdigheter och de 
grundläggande atletiska och tekniska färdigheter som krävs för att utvecklas som 
innebandyspelare. Här introduceras även vikten av mental förberedelse som ett 
led i den kognitiva och emotionella utvecklingen. Individen uppmanas att prova 
på olika idrotter och den dagliga fysiska aktiviteten uppmuntras! 
 
Röd Nivå, 12-16 år 
På röd nivå̊ handlar det om att utveckla innebandyspecifika färdigheter. Individen 
skall introduceras till förberedande fysisk träning, med atleten och 
innebandyfärdigheter i fokus.  Träning för att utveckla optimal styrkeutveckling 
och aerob kapacitet med hänsyn till tillväxtkurvan. Filosofin ”så många som 
möjligt så länge som möjligt” går före strävan att vinna. Fokus ligger på 
förberedande träning mot svart nivå och att skapa förståelse för lagets betydelse. 
  



	

JUNIOR OCH SENIORTRÄNARUTBILDNING 
 

 
 
Grundutbildning Junior- och Seniorledare 
Samtliga ledare som står i båset måste ha en giltig ledarlicensen.  
 
Under en kväll/halvdag introduceras Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU-
modellen, och grundläggande moment inom ledarskap, innebandy och regler 
samt en avslutande diskussion.  
Grundutbildningen för Junior- och Seniorledare genomförs via en fysisk träff samt 
att ledaren tar del av kursmaterialet på Svensk Innebandys utbildningsportal. 
Ledaren ansvara själv för att köpa och ta del av materialet innan 
Grundutbildningen. 
Efter genomförd Grundutbildning har man behörighet att anmäla sig till nedan 
färgade utbildningar. 
 
Junior- och Seniortränarutbildning 
Helgen vecka 40 genomför Hallands Innebandyförbund en Junior- och 
Seniortränarutbildning som utgår från Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. 

Temakvällar 
Säsongen 2020/2021 erbjuds Temakvällar med olika inriktning. Dessa utbildningar 
ger ledaren ledarlicens för en säsong.   

  



	

ÖVRIGA LEDARUTBILDNINGAR 

 
Utöver svensk innebandys egna utbildningar finns även RF/SISU som erbjuder 
utbildning och utveckling i det mesta som hör idrotten till. RF/SISU arbetar främst 
med ”icke innebandyspecifika frågor” som till exempel policyarbete, framtidskväll, 
föreningsutveckling, rådgivning, stöd och bidrag, dopingproblematik, 
skadehantering, NPF och mycket mer.  

Aktuell information om RF/SISU:s utbildningar; 
www.rfsisu.se/Halland/Folkbildningochutbildning/sokutbildning/  



	

DOMARUTBILDNING 
 
För att vara behörig att döma matcher måste domare innan VARJE säsong 
genomföra domarutbildning. 
 
Matchledare 
Från det år man fyller 15 år (född 2005) är man behörig att gå Matchledare. Efter 
genomförd utbildning får domaren döma Sammandrag på Blå och Grön nivå. 
Föreningsdomarutbildningarna kan arrangeras på hemmaplan. 
 
Distriktsdomare 
De tre första åren utbildas samtliga distriktsdomare, oavsett klassificeringsnivå, 
via tre Distriktsdomarutbildningar (1, 2 Udda och 2 Jämn). 
 
Därefter utbildas domaren via Distriktsdomare Fortbildning eller Licenskurs. 
Distriktsdomare Fortbildning är obligatorisk för domare som kan vara aktuella att 
döma återbudsmatcher eller provmatcher i herrar/damer division 1, döma SDF-
SM, samt önskar bli nominerade till förbundsdomare. 
 

 
 
Distriktsdomare 1 
Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma 
på distriktsnivå. Denna utbildning går man bara en gång oavsett om man väljer 
att fortsätta döma efter sitt första år eller inte. Utbildningen arrangeras över två 
dagar och lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 1 är 16 år (född 2004). 
 
 
 
 



	

Distriktsdomare 2 (Udda och Jämn) 
Oavsett olika rankingsystem i distrikten så går alla distriktsdomare dessa 
utbildningar. De kommer arrangeras vartannat år, båda utbildningarna måste 
genomföras innan domaren går vidare i utbildningsstegen. Båda kurserna är 
tvådagarsutbildningar. Lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 2 är 17 år (född 
2003).   
 
Licenskurs 
Licenskurs är för de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än 
distriktets högsta ranking och inte har avsikt att gå vidare i sin domarkarriär. 
Domaren har stor erfarenhet och dömer enbart i Halland. Licenskursen är en 
endagsutbildning på 8 timmar. 
 
Distriktsdomare Fortbildning Lokal 
Distriktsdomare Fortbildning Lokal är för de domare som just nu inte har 
ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking, men i framtiden 
ser möjligheter att ta sig upp på förbundsserienivå. Distriktsdomare Fortbildning 
Lokal riktar sig till den del av domarkåren som inte har dömt mer än 3-6 år på 
distriktet och har ett intresse för att utveckla sitt domarskap eller för dig som är 
mycket intresserad av att utveckla ditt domarskap ytterligare. Distriktsdomare 
Fortbildning Lokal är en tvådagarsutbildning. 
 
Distriktsdomare Fortbildning Regional 
Distriktsdomare Fortbildning Regional är för de domare som har för avsikt att 
avancera i sin karriär.  
Distriktsdomare Fortbildning Regional är en tvådagarsutbildning dit Hallands IBF 
nominerar domare. Utbildningen arrangeras av Svenska Inneandyförbundet på 
tre platser i landet.  
  



	

REKOMMENDERAD FÖRENING 
 

Rekommenderad Förening är Hallands Innebandyförbunds 
föreningsutvecklingsprojekt. Syftet med projektet är att stärka föreningen på 

alla nivåer; styrelse, ledare, domare och föräldrar. Projektet genomförs i 
samverkan med RF/SISU Halland och det är kostnadsfritt för föreningen att 
deltaga. Rekommenderad Förening är långsiktigt och tanken är att stötta 

föreningen under en längre tid. 

Föreningsutveckling är ett brett begrepp och innebär olika saker för olika 
föreningar. Ambitionen med Rekommenderad Förening är att möta behovet hos 
samtliga föreningar i Hallands Innebandyförbund. Detta gör vi genom att 
genomföra Rekommenderad Förening i olika steg.  

Steg 1 genomför samtliga föreningar oberoende av storlek och behov. När Steg 1 
är genomfört väljer föreningen, tillsammans med Hallands Innebandyförbund, 
vad föreningen vill/behöver jobba vidare med.  

Samtliga föreningar som är med i Rekommenderad Förening genomför varje år 
en genomlysning av föreningens verksamhet tillsammans med Hallands 
Innebandyförbund. Detta sker genom ett samtal med styrelsen där vi diskuterar 
utifrån ett antal punkter för att få en överblick över föreningens verksamhet.   

Föreningen bjuds in, och förväntas närvara, vid nätverksträffar med övriga 
föreningar som medverkar i Rekommenderad Förening. Tanken med 
nätverksträffarna är att utbyta tankar och erfarenheter samt att erbjudas 
utbildning inom olika områden för att stärka föreningens verksamhet.  
 

Rekommenderad Förening Steg 1 

Tillsammans med Hallands Innebandyförbund genomförs en analys av 
föreningens starka och svaga sidor. Vi gör även en genomgång av de 
styrdokument som finns i föreningen (stadgar, verksamhetsplan, 
policydokument).  

Föreningens styrelse genomför Svensk Innebandys Grundutbildning för 
Organisationsledare.  

Utifrån vad som framkommer i analysen, vid genomgång av styrdokument, samt 
vad föreningen tar med sig från Grundutbildningen så väljer föreningen vad 
föreningen jobbar vidare med i Steg 2 för att utveckla sin verksamhet. I processen 
diskuteras även vad Hallands Innebandyförbund/RF SISU Halland kan vara 
behjälpliga för att stötta det fortsatta arbetet.  

Föreningen ska också skriva under och följa Hallands Innebandyförbunds 
”Övergångspolicy” samt ha tagit del av Hallands Innebandyförbunds ”Sociala 
medier policy” och förhålla sig till denna.  

I Steg 1 ingår även att föreningen genomför en Grundutbildning för Barn- och 
Ungdomsledare, en Föräldraträff där Hallands Innebandyförbund informerar om 



	

hur Svensk Innebandy tänker kring innebandyverksamheten, samt vad man bör 
tänka på som förälder till ett idrottande barn.  

Utifrån sin verksamhet kommer föreningen erbjudas Färgträningar där en 
instruktör från Hallands Innebandyförbund kommer ut och genomför en 
exempelträning på Grön, Blå och Röd nivå som inspiration för föreningens ledare.  

Rekommenderad Förening Steg 2 

Det fortsatta arbetet med Rekommenderad Förening erbjuder ett utbud av 
möjligheter för föreningen att jobba vidare med.  

Utbudet utgår från SDT (Självbestämmande motivations teorin) och Devannas 
Matchningsmodell.  

I samråd med Hallands Innebandyförbund bestämmer föreningen vad 
föreningen vill jobba vidare med, samt hur Hallands Innebandyförbund/RF SISU 
Halland kan stötta föreningen med i det fortsatta arbetet.  

 
Uppdaterad utbildningsplan och senaste nytt kring utbildningar hittar du på vår 
hemsida, www.hallandsibf.se 
 
Funderar du över något eller har frågor kring utbildningarna går det bra att 
kontakta kansliet 0340-192 55 eller maila på halland@innebandy.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


