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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 
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.  
 
Temakvällar  
Säsongen 2021/2022 erbjuds Temakvällar med olika inriktning. Dessa utbildningar 
ger ledaren ledarlicens för en säsong.   
 



	

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 idrottsliga färdigheter 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. 
  


