FÖRÄLDRA-, LEDAR- & SPELARINFO

Broberg/Söderhamn Bandy IF, säsongen 2017-2018.
Nyckelord i föreningen är Glädje, fart och hjärta.
För att tydliggöra vad föreningen står för och vad vi
vill uppnå tillsammans så har vi satt samman några punkter
som är viktiga och som vi vill att alla spelare och föräldrar delar med oss.

I Broberg/Söderhamn vill vi uppnå följande:
•
Alla ska få samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
•
Vi ska kännetecknas av sammanhållning, respekt och kamratskap.
•
Vi ska ha roligt när vi spelar och tränar bandy.
•
Engagemang och aktivt deltagande från alla bandyspelare, föräldrar och
ledare.
•
Alltid rent spel och korrekt uppträdande när vi är tillsammans.
I Broberg/Söderhamn betonar och värnar vi om:
 Att alla som tränar också ska få spela matcher.
 Att våra ungdomar ska vara bra kamrater och ha en god laganda.
 Att föräldrar ska vara engagerade i verksamheten på ett positivt sätt.
 Etik, moral och jämställdhet.
 En drogfri miljö.

”Bandy är en rolig och underbar sport och det är allas vår gemensamma

positiva inställning till väder, vind, och resultat, både individuella och
lagets, som kommer att få oss att bli ett underbart gäng med många
roliga stunder tillsammans! Det förtjänar både spelare, ledare och
föräldrar.”
/Ledarna

Att vara spelare i Broberg/Söderhamn Bandy IF…









Du skall vara en bra kompis.
Beröm och uppmuntra dina kompisar!
Du skall vara rätt utrustad till träning och match.
Ät och drick ordentligt innan du tränar.
Träna bara när du är fullt frisk.
Kom alltid i tid, meddela din tränare vid sen ankomst.
Du skall alltid göra ditt bästa såväl på träning som på match.
Du skall lyssna när din ledare eller tränare pratar.

Att vara förälder i Broberg/Söderhamn Bandy IF.
Allt arbete i föreningen bedrivs nästan uteslutande ideellt, från styrelse till tränare och
lagledare m.m. Till de ledare som aktivt bidrar till att leda och utveckla våra ungdomar
erbjuds kompetensutveckling (ledarutbildning, skridskoslipning etc.)
Alla föräldrar förutsätts dock medverka och engagera sig för att bygga upp en stabil och
bra gemenskap på alla plan. Vi kommer att behöva hjälp från alla föräldrar, bl.a. i form
av:











Aktivt deltagande vid föräldramöten.
Hjälpa till vid träningar (gäller främst yngre lag) – knyta skridskor, samla bollar
etc.
Vara funktionär (allt från sargvakt/bollkalle till speaker)
Skjuts till matcher.
Att bemanna kiosken då vi står som arrangörer för match/poolspel.
Försäljning av produkter/lotter.
Hjälpa till vid A-lagets hemmamatcher (schema med uppgifter anslås för alla lag)
Hjälpa till vid föreningsaktiviteter ex; Brobergsloppet, julskyltning och
anordnade föreningsdagar.
Vid A-lagets hemmamatcher finns möjlighet för barnen (2st/match) att vara med
runt matchstart. De får vara med i omklädningsrummet & byta om samt lyssna på
taktiksnack & delta i värmning på is. Därefter får de åka ut på plan vid matchstart
och visa upp sig innan A-laget gör entré. Ungdomsansvarig aviserar detta.

För att träningar och matcher ska fungera på ett bra, smidigt och roligt sätt,
vill vi att du som förälder ställer dig bakom följande:










Meddela när ditt barn inte kan vara med på match eller träning.
Se till att ditt barn kommer i tid och alltid byter om/snörar på skridskorna i
omklädningsrummet tillsammans med sina lagkamrater före och efter träningen.
OBS! vi har full förståelse att barnen byter om hemma vid tidiga träningar.
Se till att ditt barn har rätt utrustning.
Skridskoslipning- kontakta ledarna – kom i god tid innan träningen börjar!
Vid matcher byter vi om och duschar gemensamt efter genomförd
match/poolspel.
Rent spel och laganda, dvs. inget gnäll på domare, funktionärer, tränare, spelare
eller motståndare vid match.
Vi hejar och stöder vårt lag/vår grupp såväl i medgång samt motgång.
Var positiv, ha rimliga förväntningar på ditt barn, se till barnets utveckling och
jämför inte med andra

Obligatorisk utrustning är skridskor, godkänd matchhjälm med galler, halsskydd,
benskydd samt armbågsskydd, klubba. (se info hemsidan- bandyutrustning)
Egen vattenflaska till träning/match.
Medlemmar som spelar i Broberg har 15 % rabatt på ordinarie pris och det gäller
bandyutrustning på Team Sportia.

Information runt lagen uppdateras via hemsidan och främst Facebook
Hemsida: http://www.brobergsoderhamn.se
Facebook: Samtliga lag har egna Facebookgrupper där föräldrar deltar för de yngsta
lagen. Facebook är ett smidigt sätt att snabbt sprida info och kommunicera med
föräldrar och spelare (bland äldre barn). Ledarna lägger till föräldrarna i gruppen.

Deltagaravgifter
Deltagaravgift och medlemsavgift ska betalas av alla utovare i foreningen. I
deltagaravgiften ingar spelarlicens med tillhorande bandyforsakring for spelare.
Forsakringen ar en Bas-forsakring via Folksam. Se over dina forsakringar – det finns
tillagg att teckna.
Ungdomsledare omfattas ocksa av namnda forsakring.
Deltagaravgift och medlemsavgift betalas via lank som meddelas pa hemsidan under
fliken ”Ungdom”.
Lag
Avg 17/18
Spelare i Div1: 1600
Spelare i P19: 1400
Spelare i P18: 1400
Spelare i P17: 1400
Spelare i P16: 1200
Spelare i P15: 1200
Spelare i P14: 1000
Spelare i P13: 1000
Spelare i P12: 800
Spelare i U11: 800
Spelare i U10: 800
Spelare i U9: 600
Spelare i U8: 600
Spelare i U7: 600
”Skridskokul: 400
Tjejbandygrupp: 400 (om de inte deltar i U9-Div1-lag)
Flera aktiva barn: Då betalas fullt pris för den äldste och halva avgiften för barn nr.2
och sedan gratis för barn nr.3 osv.

Gräsroten.
Om du har ett spelkort hos Svenska Spel skulle vi bli väldigt glada och tacksamma om
du ville ansluta Broberg till ditt kort.
Varje gång du spelar gynnar du föreningen ekonomiskt.
Läs mer på www.svenskaspel.se/gräsroten

Detta dokument är antaget av Broberg/Söderhamn Bandy IF´s styrelse den sept 2017.

