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Inledning 
Detta dokument beskriver Broberg-Söderhamn Bandy, nedan kallad Broberg IF:s, ungdomspolicy, 

vilka förväntningar klubben har på dig som ledare/förälder samt att det ska fungera som en 

verksamhetshandbok, och är ett levande dokument som revideras på årsbasis inför varje ny säsong.  

Syftet med Brobergs Ungdomskommitté är att bedriva en sund och frisk verksamhet som lockar barn 

och ungdomar att spela bandy där glädje och gemenskap är viktiga element. 

Broberg-Söderhamn Bandy IF:s ledord är Glädje, Fart och Hjärta där vi strävar efter att: 

• Skapa en miljö där barn och ungdomar får lära sig att spela bandy där dom kan känna sig 

trygga och där leken är ett redskap till utveckling och lärande. 
• Ha en verksamhet som kännetecknas av utbildning och där övergången från barn- och 

ungdomsbandy sker succesivt. 
• Alla barn får lära sig ett moraliskt och etiskt förhållningssätt samt visar respekt för 

medspelare, motspelare, domare och övriga personer omkring bandyn. 
• Tränare, ledare och föräldrar känner delaktighet och gemenskap med övriga samt skapar 

tillsammans ett klimat för utveckling och samarbete.  
• Ett väl fungerande kontinuerligt samarbete med A-lagstruppen där barn och ungdomar ges 

möjlighet till insyn i att vara elitidrottare. 
• Motverka diskriminering och kränkande behandling. 
• Grundsynen i aktuellt arbete är att det ska finnas ett flöde från bandyfritids, skridskokul, 

bandykul, ungdomslag, juniorlag, Brobergs utveckling/elit och A-lag för utveckling av både 

spelare och ledare baserat på vår värdegrund 
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Kontaktuppgifter 

Kansli 
Brobergs IF  
Tel: 0270-257 09 
Hemsida: www.brobergoderhamn.se 

Klubbstugan  
(Peter Fryklund) Tel: 070-650 75 96 
E-post: kansli@brobergsoderhamn.se  

Ungdom 
Klubbsida: https://www.laget.se/BrobergSoderhamn  

Kansli 
Svenne Olsson – Sportchef 
Mobil: 070-608 15 46 
E-post: kansli@brobergsoderhamn.se  

Åse Fernqvist - Marknad 
Mobil: 072-085 24 89 
E-post: ase@brobergsoderhamn.se   

Helena Larsson – Ekonomi 
Mobil:  
E-post: ekonomi@brobergsoderhamn.se  

  

tel:0270-257
http://www.brobergoderhamn.se/
mailto:kansli@brobergsoderhamn.se
https://www.laget.se/BrobergSoderhamn
mailto:kansli@brobergsoderhamn.se
mailto:ase@brobergsoderhamn.se
mailto:ekonomi@brobergsoderhamn.se
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Verksamhetsansvariga 
Ungdomsansvarig 
Esbjörn Lindgren (tills vidare) 
Mobil: 070-910 55 05 
E-post: bjornbritt@gmail.com  

Sten-Inge Nilsson (tills vidare) 
Mobil: 070-293 22 11 
E-post: bjornbritt@gmail.com  

Materialansvarig, ungdom 
Tomas Burman 
Mobil: 070-300 27 14 
E-post: Tomas.Burman@quantservice.com  

Utbildningsansvarig, ungdom 
Dennis Wasberg 
Mobil: 
E-post: dennis_wasberg@hotmail.com  
 
Lagsidor på laget.se 

Pär Johansson 
Mobil: 070-560 21 55 
E-post: par.johansson@capremill.se  
 
För att komma i kontakt med ledare i våra ungdomslag, besök 

https://www.laget.se/BrobergSoderhamn  

  

mailto:bjornbritt@gmail.com
mailto:bjornbritt@gmail.com
mailto:Tomas.Burman@quantservice.com
mailto:dennis_wasberg@hotmail.com
mailto:par.johansson@capremill.se
https://www.laget.se/BrobergSoderhamn
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Våra visioner 
Broberg-Söderhamn Bandy IF är en ideell bandyförening med elitlag och bred ungdomsverksamhet. 

All verksamhet har sin utgångspunkt i vår värdegrund under utarbetande som vilar på svensk 

lagstiftning, de mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen. 

Vi ska utveckla och utbilda spelare till Broberg-Söderhamn Bandy IF:s A-lag och vi ska ta hand om de 

ungdomar som vill fortsätta som tränare, domare, ledare eller någon annan funktion inom bandyn. 
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Verksamhetshandbok 

Utbildning 
Utbildningsgruppen ansvarar för utbildning som berör Ungdomssektionens verksamhet. Detta 

omfattar samtliga lag i Brobergs IF:s Ungdom (5-15 år).  

Alla ungdomsledare förväntas gå de utbildningar som erbjuds via klubben men för att få gå 

utbildningar som innebär en kostnad för Brobergs IF så skall detta först godkännas av den/de som 

ansvarar för ungdomsverksamheten.  

Information om aktuella utbildningar finns på:  

Svenska Bandyförbundets hemsida www.svenskbandy.se  

SISU:s hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se  

Alla ledare i Brobergs IF Ungdom bör genomgå de utbildningar som anvisats av klubben. 

Återkommande Ledarutbildningar:  

• Grundutbildningen 

• Skridskoskolan  

• Bandy för Barn (Bandyskolan – P-/F11)  

• Bandy för ungdom (P-/F12-P-/F14)  

• Junior (P-/F15 – P-/F19)  

Övriga utbildningar som förekommer då och då:  

• Materialvård och säkerhet  

• Kostråd för barn och ungdom  

• Material och Säkerhet  

• Funktionärsutbildning/Matchsekreterare  

Utöver distrikt/förbunds-utbildningar så kommer det också att finnas interna utbildningar som 

förekommer då och då. 

Domarutbildning för spelare:  

• Det år man fyller 14 år kallas man till domarutbildning av domaransvarig.  

• Alla spelare (flickor och pojkar) som är 14 år eller äldre bör ha gått denna utbildning.   

http://www.svenskbandy.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
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Begränsat registerutdrag 
Från och med 1 januari 2020 ska alla klubbar tillhörande Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat 

registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.  

För att skapa trygg miljö för våra barn att vistas i kommer Brobergs IF att begära detta av alla ledare 

som är 15 år eller äldre och har regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år. Står man 

angiven som ledare i laget.se så ska man visa upp begränsat registerutdrag för en av klubben utsedd 

kontrollperson.  

Samtliga lag (från Bandyskolan till våra A-lag) i Brobergs IF omfattas. Ett Begränsat Registerutdrag är 

begränsat till att visa förekomsten av grova brott såsom, mord, dråp, grov misshandel, människorov, 

sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån. Information från RF gällande begränsat 

registerutdrag finns på följande länk: 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag  

Utdraget begärs av Polismyndigheten på denna länk: http://bit.ly/utdrag-idrott  

Om en ledare väljer att inte visa upp begränsat registerutdrag kommer den ledaren att hamna i s.k. 

time-out tills styrelsen har beslutat om åtgärd. Samma sak gäller ledare som uppvisar utdrag med 

något slags belastning.  

Brobergs IF kommer återkommande att utföra denna kontroll. 

 

  

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
http://bit.ly/utdrag-idrott
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LOK-stöd 

Registrering av närvaro för LOK-stöd 
Träningar, matcher m.fl. aktiviteter med laget ska alltid registreras för att klubben ska få LOK-stöd. 

Hur går det till 
Alla aktiviteter ska först planeras genom att man lägger in dom i lagets kalender på lagsidan. Direkt 

efter att aktiviteten genomförts får man som ledare en påminnelse i sin mobil om att registrera 

närvaron. Man skall använda mobilappen för laget.se för registrering av närvaro. 

Den ledare som är på plats och ansvarar för aktiviteten (träning eller match) är också ansvarig för att 

registrera vilka spelare och ledare som deltar. 

Gör man registreringen direkt så behöver man inte lägga tid på att i efterhand se till att alla 

aktiviteter registrerats. 

LOK-stöd 
Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten i klubbar. 

Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och till och med det år deltagaren fyller 25 

år. 

Stödet från RF: 

• 21 kr per tillfälle 

• 7 kr per deltagare 

• 6 kr extra om man är 2 ledare på plats 

Förutsättningar för att få bidrag 
Ansvarig ledare ska vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper 

samtidigt. Man kan vara ansvarig för flera grupper men då måste aktiviteterna ske vid olika tillfällen. 

För att en aktivitet ska godkännas ska det registreras minst en ledare och tre deltagare. Man får 

bidrag för max 30 deltagare och två ledare. Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och innehålla 

gemensam samling och avslutning. Är träningen kortare än 60 minuter kam man tillgodoräkna tiden 

för samling, ombyte och liknande för att komma upp i kravet på 60 minuter.  

LOK-stödet är en förutsättning för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet och varje lag 

ansvarar för att redovisa alla sina aktiviteter på ett korrekt sätt så inget bidrag uteblir. 
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Information 
Information till klubbens olika lag distribueras via e-post eller via klubbsidan på laget.se.  

Hemsidan / klubbsidan 
Brobergs IF använder www.laget.se för alla lagsidor samt klubbsidan 

www.laget.se/brobergSoderhamn där vi har gemensam information för alla våra lag. 

För varje ny årskull i bandyskolan skapar ansvarig(klubbadministratör) en hemsida för laget på 

laget.se. Namnet på sidan ska följa mallen www.laget.se/brobergsoderhamn<u><födelseår> 

Exempel: laget.se/brobergsoderhamn/u14_15 

Lagsidan ska vara en samlingspunkt för laget där information om och för det egna laget samlas och 

sprids. 

Följande information ska finnas på lagsidan:  

• Truppen: Samtliga spelare och ledare ska ha ett eget konto på sidan.  

• Nya spelare/ledare ska omgående läggas till på sidan. Spelare/ledare som slutar ska 

omgående tas bort från sidan.  

• Kontaktinformation till minst en ledare i det egna laget ska finnas synlig på sidan så att andra 

klubbar, föräldrar eller ledare i våra övriga lag kan komma i kontakt med laget.  

• Träningstider: Samtliga schemalagda träningstider ska finnas inlagda med datum, tid och 

plats i den kalender som finns på sidan. Detta för att kunna sköta närvarorapportering på rätt 

sätt så klubben inte går miste om intäkter för LOK-stöd och kommunalt aktivitetsstöd.  

• Matcher: Samtliga matcher ska finnas inlagda med datum, tid och plats i den kalender som 

finns på sidan. 

Följande är funktioner som finns på laget.se och som kan användas efter eget behov:  

Nyheter  

Nyheter som skapas på sidan genererar automatiskt ett utskick till alla medlemmar på sidan om 

dessa inte själva valt bort detta i inställningarna för notiser för det egna kontot.  

Bilder/Fotoalbum  

Man kan skapa egna fotoalbum med bilder från t.ex. träningar, matcher och andra aktiviteter med 

laget.  

Dokument  

Laget kan ha egna dokument i olika mappar på sidan. Dokument kan publiceras så alla kan se dom 

eller bara för de som är inloggade på sidan så inga obehöriga kan ta del av dokument belagda med 

sekretess.  

E-postutskick / SMS-utskick  

Administratörer på sidan kan göra utskick till alla medlemmar på sidan. Det går också att bifoga ett 

dokument med varje utskick om detta görs med e-post.  

http://www.laget.se/
http://www.laget.se/brobergSoderhamn
http://www.laget.se/brobergsoderhamn%3cu%3e%3cfödelseår
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Anmälningsfunktion  

Med anmälningsfunktionen kan ni enkelt ta reda på vilka som kommer till matchen eller träningen. 

Ett mycket enkelt verktyg som uppskattas av många tränare.  

Leveransbekräftelse  

Genom denna funktion ser ni direkt vilka som läst meddelandet skickade via e-postutskick. På så sätt 

vet ni vilka som läst informationen  

Den som är ansvarig för lagsidan i respektive lag ser till att sidan uppdateras löpande och att den 

följer de riktlinjer som satts upp av klubben. 
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Istider 
För närvarande sker ett istidsmöte i september och ett i december, men under detta år ska det tas 

fram en rutin hur istidsmöten ska hanteras framåt i tiden. Målsättningen är att istiderna ska vara 

klara i god tid före varje säsong. Tid som inte nyttjas ska avbokas i god tid genom att informera Peter 

Fryklund om att tiden inte kommer användas. 

Omklädningsrum  
Under isträning har laget ett tilldelat omklädningsrum som kan användas för ombyte och dusch. Man 

ska normalt ha tillgång till omklädningsrummet 30 minuter innan istiden startar. 

Omklädningsrummen är numrerade och angivna på istidsschemat. Inget annat rum än det angivna 

ska användas. 30 minuter efter avslutad isträning ska omklädningsrummet vara städat och tömt. 

Seriespel  
Inbjudan kommer till lagen antingen från vårt kansli eller direkt från arrangerande distrikt. I vårt fall 

är det Distrikt Nord som ansvarar för att arrangera seriespel.  

Ansvarig ledare i respektive lag skickar önskemål om hur många lag man vill ha i seriespel till kansliet 

i god tid innan sista anmälningsdag. Har man många spelare i laget/träningsgruppen så kan det vara 

bra att anmäla flera lag så alla spelare får spela så mycket bandy som de vill.  

Anmälningarna sammanställs av ungdomsansvarig och skickas vidare till Distrikt Nord i god tid innan 

anmälningstiden gått ut. Inget lag får självt kontakta distrikt och anmäla lag till seriespel. Detta skall 

alltid ske genom ungdomsansvarig. (I de fall man måste konsultera Distrikt Nord om vilken serie man 

ska spela i sker den kommunikationen direkt av laget men själva anmälningen ska ändå gå via 

ungdomsansvarig) 

Avgifter för seriespel i Distrikt Nord betalas av Brobergs IF.  
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Maskotar vid A-lagsmatch  
Schema för vilka lag som får ha maskotar på A-lagsmatcher skickas ut till ungdomslagen inför 

seriestarterna. Att vara maskot är frivilligt. Har det lag som fått en match tilldelat sig ingen spelare 

som vill vara maskot så ska ansvarig ledare (lagledare eller tränare) i god tid meddela kansliet som i 

sin tur ger uppgiften till något av våra andra lag.  

Instruktion för maskotar  
(instruktionen är densamma oavsett om det är vårt damlag eller vårt herrlag som ska spela)  

• Maskotarna ska vara utanför A-lagets omklädningsrum 1 timme och 15 min före matchstart.  

• Ungdomsspelarna ska följas av en ledare från det egna laget.  

• Ledaren ska inte vara med inne i omklädningsrummet.  

• Ledaren ansvarar för ungdomarna från det att de lämnas av vid omklädningsrummet till att 

ungdomarna har återlämnats till sina vårdnadshavare och ska därför stanna i närheten av 

omklädningsrum/avbytarbås.  

• En eller två utsedda spelare i A-laget tar emot och tar hand om maskotarna.  

• Maskotarna ska vara fullt utrustade för match. (hjälm, kroppsskydd, matchtröja och klubba)  

• Skridskor tar de på sig tillsammans med A-laget i deras omklädningsrum.  

• Ungdomsspelarna är med på uppvärmningen samt samlingen i omklädningsrummet efter 

uppvärmningen.  

• De är med vid inmarsch/intro inför matchstart.  

• Efter inmarsch/intro åker spelarna av planen vid avbytarbåset där de tas emot sin ledare som 

ger dem varsin kioskkupong samt ser till att de kan byta till skor i A-lagets omklädningsrum.  

Instruktionen gäller enbart under grundserierna och inte under slutspel.  
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Medlems- och deltagaravgifter  
För att vara aktiv spelare i Brobergs IF så måste man vara medlem i klubben. I medlemsavgiften ingår 

en olycksfallsförsäkring som omfattar både spelare och ledare. För att träna eller spela matcher 

måste man som spelare även betala en deltagaravgift. Intäkterna ger klubben ekonomiska 

förutsättningar att bedriva en omfattande tränings- och matchverksamhet.  

Ledare i Brobergs IF ska vara medlem i klubben och därmed erlägga medlemsavgift. För detta får 

man fritt inträde på A-lagens samtliga hemmamatcher i serie- och slutspel under säsongen.  

Både medlemsavgift och deltagaravgift för kommande säsong fastställs under årsmötet. Avgifter 

utdebiteras genom utskick via e-post från vårt medlemsregister i laget.se.  

Ledarna i respektive lag ska hålla medlemsregistret uppdaterat, d.v.s. lägga till och ta bort spelare 

och ledare som tillkommit eller slutat. Detta görs på lagets hemsida på laget.se. 

Som aktiv spelare har man rätt till ett seriekort på A-lagets hemmamatcher. 
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Material och utrustning 
Övergripande ansvar för allt material i ungdomslagen är materialansvarig Ungdom samt respektive 

lags materialförvaltare.  

Inventering av material utförs i början av säsongen. 

Grundläggande för allt material är att man är varsam med det och material som laget växt ur eller 

inte längre används alltid ska fördelas till ett annat lag som har behovet. 

Tilldelning av material sker enbart efter behov. 

Allt material är lån från klubben. 

Materialinköp som bekostas av Broberg/Söderhamn ska godkännas av ungdomssektions 

materialansvarig. Den materialansvariga ansvarar för inköpen och lämnar ut material till lagen.  

Inköp som görs på annat sätt bekostas av det egna laget 

 

Arena 
Generellt gäller följande regler för förråd och omklädningsrum: 

• Ledare ansvarar för att förråd är upplåst i god tid innan träning. 

• Ledare ansvarar för att förråd samt omklädningsrum är låsta under träning.  

• Ledare ansvarar för att förråd är låst när sista deltagare har lämnat in sin utrustning efter 

avslutad träning. 

På övrig tid då inte någon ledare finns på arenan kan vaktmästarna låsa upp om någon behöver sin 

utrustning. Dörren ska då låsas direkt och INTE stå öppen under tiden ungdomarna åker skridskor. 

In- och utpassering  
In och utpassering till Helsingehus Arena sker under normala omständigheter med hjälp av 

passerkort samt kod. För närvarande är det problem att få fram passerkort och p.g.a. det kommer 

arenan inte att vara låst och kort är därför inte nödvändig. För att komma in i förråden som Broberg 

tillhandahåller krävs en nyckel som varje ledare får kvittera ut på kansliet. När man slutar som ledare 

återlämnas nycklar och kort. 

Omklädningsrum 
Omklädningsrummen finns i direkt anslutning till arenan och bokas automatiskt då istiden läggs in. 

Ledarna grov-städar samt ser till att omklädningsrummen är låsta då inga ledare är närvarande. 

Under isträning har laget ett tilldelat omklädningsrum som kan användas för ombyte och dusch. Man 

ska normalt ha tillgång till omklädningsrummet 30 minuter innan istiden startar. 30 minuter efter 

avslutad isträning ska omklädningsrummet vara städat och tömt. 
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Lagförråd 
Alla lag har ett gemensamt förråd där bollar, västar, koner m.m. förvaras, och detta förråd finns 

mellan omklädningsrum 3 och 4. I förrådet finns även en nyckel till rummet vid utgång till arena där 

man kan koka kaffe och blanda saft vid de tillfällen kiosk ska tillhandahållas. 

Ungdomslagen har idag 2 st. lagförråd till vårt förfogande som lagen ska kunna ha sitt material i. 

Målet är att det ska finnas ett skåp till varje lag, så att de kan låsa in tröjor och material. De yngre 

lagen tar hem sin egen utrustning. 

De äldre lagen kan vid plats få möjligheten att köpa in egna backar och förvara utrustningen i 

lagförrådet. (översyn utförs inför ny säsong om det är möjligt-beror på antal ungdomslag) P.g.a. 

begränsade förutsättningar i arenan kan inte alltid ovanstående uppfyllas för alla lag men 

målsättningen är givetvis alltid att lösa det på så bra sätt som möjligt. Ledarna ansvarar för ordning 

och reda samt säkerhetsställer att lagförrådet är låst då inga ledare är närvarande. 

Skridskokul och bandykul samt bandyfritids 
Utlåningsutrustning (skridskor, hjälmar etc..) finns i förrådet ut mot arenan även kallad 

Vallviksboden. Ledarna ansvarar för att det är ordning och reda samt att materialet återställs samt 

säkerhetsställer att förrådet är låst då inga ledare är närvarande. Vid behov av extra utrustning 

används den utrustningen som finns i den gemensamma materialboden. 

Matchtröjor  
Varje år ska det budgeteras för att göra ett inköp på matchtröjor till 1 lag så att det till slut finns ett 

hemmaställ till varje lag som spelar i en distrikt-serie. Principen är att börja med det äldsta laget som 

saknar ett hemmaställ och arbeta sig nedåt i åldrarna. När det sen finns matchtröjor till alla lag bör 

följande rutin efterföljas i föreningen: 

Materialansvarig för ungdomslagen går igenom med lagen inför varje säsong för att se hur man kan 

fördela matchställen mellan de lag som finns i föreningen och planera nya inköp av matchtröjor. 

Matchtröjorna får bara användas vid match med det egna laget. Vid träning ska annan tröja användas 

(träningströjor bekostas av spelarna och finns att köpa/beställa via Team Sportia). 

Lagets materialförvaltare ansvarar för att matchtröjorna är rena och hela inför match. Tvättstugan i 

Helsingehus Arena kan nyttjas för att tvätta. Alternativt så tvättar spelarna själva sina tröjor. 

Ledare och spelare ska tillsammans vårda lagets material för att undvika onödiga inköp som påverkas 

klubbens ekonomi. Vid ovarsamhet med material kan man bli ersättningsskyldig. 

 

Materialtilldelning 
Gemensam utrustning som bollar, koner och västar finns i den gemensamma materialboden. I 

materialboden finns också kort till omklädningsrummen som delas ut till bortalaget samt 

domarutrustning (tröjor, pipor) till våra föreningsdomare. 
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Ledarna för respektive lag ansvarar för att det som plockas ut återställs samt ser till att det är ordning 

och reda i boden samt att den är låst. 

Vid behov av extra utrustning eller komplettering kontaktas material-ansvarig i ungdomssektion 

U8-14 (material som föreningen tillhandahåller) 
Målvaktsskydd: benskydd, handskar, mag-/bröstskydd – Vid behov (max 2st uppsättningar) 
Sjukvårdsväska: 1 
Taktiktavla: 1 
Vattenflaskor+ ställ: 
Materialväska: 1 – 2st 
Bollar, koner, västar finns i gemensamt förråd 

Målvaktsskydd  
Brobergs IF kan tillhandahålla upp till två uppsättningar målvaktsskydd bestående av benskydd, 

magplatta/väst samt målvaktshandskar till varje lag. Utrustningen anpassas om möjligt efter 

målvakternas storlek. Lagen tar dialogen själv mellan lagen för att se om det finns urväxta skydd som 

passar. 

Skridskoslip 
Gemensam slipbod finns i korridoren som ligger vid omklädningsrum för hockeyn. Utbildning krävs 

innan slipboden får nyttjas och bokas med slipansvarig Jörgen Söderholm (070-6877810). Därefter 

kan man kvittera ut en nyckel via slipansvarig. 

Målet är att varje lag har en slipansvarig. Sliparna ska endast användas i slipboden och får inte tas 

med till bortamatcher. 

Sliparna för respektive lag ansvarar och ser till att det är ordning och reda i slipboden samt att den är 

låst. 

Det Finns också en gemensam radieslip i föreningen-kontakt Tomas Olsson för radieslipning (070-

2348884) 

  



 

Verksamhetshandbok/Ungdomspolicy 
Datum 

Rev 

Sida 

2021-11-19 

202101 

19 / 30  

 

19 
 

Domare  
Broberg/Söderhamn bandy utbildar bandydomare som ska döma matcher åt våra ungdomslag. 

Domarutbildningen är obligatorisk för alla spelare det år de fyller 14 år och genomförs i början av 

säsongen. Målet är att skapa ett intresse för dömning och säkra upp framtida ungdomsdomare i 

Broberg/Söderhamn 

Domaransvarig planerar och samordnar utbildningen samt skickar kallelse till det lag som är berörd. 

Broberg/Söderhamns egenutbildade klubbdomare ska användas i samtliga fall där 

Broberg/Söderhamns lag i åldern 9-14 står som hemmalag i seriematcher och poolspel. 

Rutin 
Domaransvarig tar fram en aktuell lista med domare för varje säsong för att underlätta tillsättning av 

domare och skickar ut till respektive lags lagledare och kansliet. Ledarna för resp. lag ansvarar själva 

för att fixa domare med hjälp av listan och det äldre lagets ledare. Det yngre lagen kontaktar det 

äldre lagets ledare som då hjälper till med tillsättning av domare till matcher och poolspel. Var ute i 

god tid vid bokning av domare och stäm av vid ändringar. 

OBS! Viktigt att ledarna tar ansvar och backar upp och skapar förutsättningar för de nya domarna. 

Använd mera rutinerade domare för de äldre lagen och låt de nya domarna får tid på sig att växa in i 

rollen som domare. Möjligheten finns då att succesivt att slussa in yngre domare med de äldre 

genom att de dömer tillsammans och på så sätt skapar vi ett fadderskap och en trygghet på plan. 

Finns inga domare att tillgå får lagets ledare försöka lösa det på bästa sätt. (ledare, föräldrar, etc.)  

Vid tremanna och femmannabandy används en domare.  
Vid sjumanna används en eller två domare. 
Vid niomanna används en eller två domare 
Vid elvamanna används två eller tre domare. 
 
I de fall hemmalaget har kiosk eller fika/servering hör det till god sed att bjuda domaren/domarna på 

någon slags förtäring. 

Utrustning 
Domartröjor finns i den gemensamma materialboden. 
Domarpipor köps in och delas ut till de som vill döma. 
Omklädningsrum finns märkt med domare och används om det är ledigt. 
 

Domararvode 
Domararvodet beslutas av ungdomssektion och ska ligga i riktlinje med bandyförbundet och 
utbetalas av kansliet efter inskickat domarkvitto. 
Domaransvarig i Broberg administrerar utbetalningen till föreningsdomarna efter information från 
ledarna som anordnar matcherna. Skicka ett sms eller mail till domaransvarige med ifylld 
matchplanering. Utbetalningen brukar ske inom en till två veckor. 
Nya domare behöver fylla i ett domarkvitto och delge domarsvarig för uppläggning av konto och 
utbetalning. 
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Föreningsdomare säsongen 2021-22 
Info: Domare enligt listan ställer upp om de har tid dvs. de har inget åtagande mot föreningen. 

Distrikt Nord tillsätter domare från en viss ålder (U15) och mot seriespel. 

Nya Föreningsdomare (spelare från U14 ) 
Dialog med det äldre laget som tillsätter domare till de yngre lagens matcher och poolspel. Namn och 

telefonnummer skrivs in löpande efter genomförd utbildning och intresse finns. 

Distriktsdomare/Föreningsdomare 
Abbe Burman 073-8355922 
Viktor Jansson 072-5792240 
Ferdinand Jansson 070-6587997 
Div.1 spelare -Dialog med ledarna på enklaste sätt. 

Extra domare (rutinerade domare som kan ställa upp vid behov 9 resp. 11-manna) 
Mikael Eklund 072-2374037 
Petter Strand 073-6909386 (Förbundsdomare) 
Oskar Nilsson 073-1422272 (akut läge -kan förmedla domar kontakter från Distrikt Nord) 

Domararvode (föreningsdomare) säsong 2021-22 
U10-U12 5-manna 2x15 150:-/match 
450:-/vid poolspel minst 3 matcher 
U13/F13 7-manna 2x30 1 HD 325:- 
P14/F14 9-manna 2x35 1-2 HD 350:- 
P14/F14 11-manna 2x40 2 HD 450:- 

OBS! Distrikts-resp. förbundsdomare har rätt att ta ut fullt arvode. 

Vissa avsteg kan behöva göras mot arvodet beroende på matchtid, Typ av match, antal domare och 

antal matcher vid ett poolspel. 

Gällande säsongen 21 - 22 så administrerar Tomas Burman. 

utbetalningarna för föreningsdomarna -skicka info via mail / sms/messenger med ifylld 

matchplanering (se ex. planering domare) 

tomas.burman@quantservice.com / sms 070-3002714 
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Kiosk  

A-Lagets matcher 
Alla lag med spelare som är 8 år och äldre ska hjälpa till i kioskerna vid Brobergs IF:s A-lags 

hemmamatcher och andra evenemang i klubbens regi.  

Bemanning sker från respektive lag enligt bemanningslista som skickas ut av kioskansvarig i Brobergs 

IF.  

Varje lag utser en kioskansvarig som är den som håller kontakt med klubbens kioskansvarige. Om 

ingen kioskansvarig utsetts så är respektive lagledare eller tränare kioskansvarig. 

 

Kiosk vid ungdomsmatch/poolspel 
Kontaktperson kioskansvarig: Ida Jonsson Tel 076-166 42 42 

Inför poolspel/match för ungdomslag kontaktas kioskansvarig senast 1 vecka i förväg för beställning 

av de varor som behövs för försäljning. Glenn Nylund meddelas vilket datum poolspel/match äger 

rum så löser han hämtningen ned till kafeterian (eller i hans rum vid platsbrist) så det finns tillgängligt 

på match-dag. 

Kafeterian inne vid vaktmästeriet ska bokas och görs via Peter Fryklund.  

Följande är basen för det som kan säljas men kan också kompletteras/ändras vid behov: 

Kaffe 
Dricka 
Korv 
Gobit 
Kexchoklad 
Chips  

Om det t ex är enbart en match kan det räcka med att erbjuda Kaffe och gobit med självbetjäning. 

En lapp med QR-kod för swish ska finnas. När match/poolspel är klar ska det som inte sålts 

återlämnas till Glenns rum och det som sålts ska återrapporteras till kiosk-ansvarig omgående så att 

kiosk kan kompletteras med inköp vid behov.   
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Ungdomspolicy 
För barn från Bandyskolan till U14 

Spelaren 
• Alla är bandykompisar 

o Främja kamratandan. 

o Alla är välkomna. 

o Leva upp till Broberg-Söderhamn Bandy IF:s ledord. 

• Att vinna är inte det viktigaste 

o Lek på träning. 

o Prestation går före resultat. 

o Matcher spelas som ett stimulerande led i utbildningen. 

o Att utvecklas som barn och ungdom måste komma i första hand. 

• Bandy för alla 

o Alla ska känna sig välkomna och trygga i Broberg-Söderhamn Bandy IF både socialt 

och idrottsligt. 

o Vi låter våra barn och ungdom få misslyckas i träning och match, då vågar man 

försöka. 

o Våra barn och ungdomar får alldaglig fysisk och mental träning i en stimulerande 

miljö. 

o Vi erbjuder bandyverksamhet för både elit och bredd och oavsett engagemangsnivå 

finns utrymme för alla. 

• Spela på barnens och ungdomarnas villkor/förutsättningar 

o Våra ledare och tränare individanpassar träningen genom nivåindelning och 

nivågruppering. 

o Enkla instruktioner så att barn och ungdomar förstår. 

o Vi uppmuntrar barn och ungdomar att delta i andra idrotter. 

o Barn och ungdomar ska spela på sina egna villkor. 

• Bandy ska vara roligt. Uppmuntra och beröm! 

o Barn och ungdomar ska ha roligt i sin bandyverksamhet. Allvaret ska tonas ner. 

o Vi är positiva och uppmuntrande, vilket skapar glädje och ökar förutsättningarna för 

god atmosfär och effektiv inlärning. 

• Fair play-rent spel 

o Vi följer bandyns regler. 

o Vi uppmuntrar till juste spel. 

o Vi respekterar domarens beslut och tackar både domare och motspelare efter 

match. 

o Vi stöttar vårt lag och visar motståndarna respekt. 

Spelare som blir uttagen till elitläger och landslagsläger premierar föreningen spelaren med att 

bekosta hela deltagaravgiften. I fall där resan INTE ingår utgår ersättning motsvarande tågbiljett.  
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Ungdomslagen och dess förutsättningar 

Bandyfritids 
Bandyfritids är en kostnadsfri aktivitet som bedrivs tillsammans med sponsorer mot skolorna för att 

ge barn möjlighet att åka skridskor.  

Skridskokul, Bandykul 
Skridskokul och bandykul ska vara en naturlig och lätt väg att prova på sporten bandy och skapa 

intresse för bandyn. Klubban är inte det viktigaste redskapet på träningarna. Vi ska ha roligt på isen 

genom lek och skratt. Inga tävlingsmoment ska förekomma. Bandyskolan ska uppmuntra, ge stöd och 

skapa positiva upplevelser för barnet. Skapa känslan av tillhörighet till klubben utan krav. 

Ungdomsverksamheten 
Broberg-Söderhamn Bandy IF ska bedriva en bred ungdomsverksamhet som innehåller grunder för 

idrottslig och social fostran, verka för en positiv samhälls- och människosyn med respekt för regler 

och medmänniskor, samt ett sunt leverne utan droger.  

Genom att utbilda ledare skapar vi ett träningsinnehåll som väl följer föreningens riktlinjer. Vi vill 

skapa de bästa förutsättningarna för varje individ att utvecklas i egen takt, fostras i god laganda och 

finna glädje i sporten bandy.  

Särskilda uppgifter och mål för respektive åldersgrupp och tema genomsyrar hela barn- och 

ungdomsverksamheten, vilket sker genom fysisk och teoretisk träning. 

En väl fungerande ungdomsverksamhet grundas i ideella krafter. Därför behövs ledare och föräldrars 

stöd och hjälp i samband med det egna lagets matcher och träningar samt föreningens gemensamma 

aktiviteter. 

Deltagande i Broberg-Söderhamn Bandy IF grundar sig på att barn och ungdomar: 

• Ska känna glädje, engagemang och framåtanda 

• Ska få fostran både bandymässigt och socialt 

• Ska spela på sina egna villkor 

• Ha roligt när de utövar bandy 

• Utvecklas idrottsligt och personligt utifrån egna förutsättningar 

• Skapar kamratskap 
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Varje ungdomslag ska försöka ha en organisation enligt följande: 
(samma person kan ha flera roller) 

Lagledare (kan vara flera) 

Ansvar: Matchbokning, domarbokning, matchprotokoll, närvaroregistrering, socialt ansvar, kontakter 

med ungdomssektionen och kansliet 

Huvudtränare (kan vara flera) 

Ansvar: träningsplanering, träning, laguttagning och coachning vid match. 

Assisterande tränare (kan vara flera) 

Ansvar: Stötta tränarna och hjälpa spelarna. 

Materialansvarig (kan vara flera) 

Ansvar: Klubbor, tröjor, bollar, tejp, förbandslåda m.m. Inventerar och underhåller lagets material 

och förråd samt har kontakt med materialansvarig i ungdomssektionen. 

Evenemang (kan vara flera) 

Ansvar: Kioskuppdrag/tillsättning av uppdrag i samband med evenemang 

Matchsekreterare (vid spel i 9- och 11-mannaserier) (kan vara flera) 

Ansvar: Speaker, matchprotokoll, resultatrapportering 

Hemsida (kan vara flera) 

Ansvar: Att hålla det egna lagets hemsida uppdaterad och samtidigt se till så den följer de riktlinjer 

som finns från föreningen. 

 

Utbildningsplan för barn och ungdomsverksamheten 
För barn (upp till 12 år) ska grunden vara att leka och lära sig bandy. Alla spelare som deltar på 

träning spelar i lika stor omfattning och får prova på olika platser i laget. Matchresultatet ska inte 

styra, utan ha en mycket underordnad roll.  

Skridskokul/Bandykul (rek ålder 5-8) 

• Stimulera barns intresse för bandy 

• Vara steget för rekrytering till Brobergs IF:s ungdomsverksamhet. 

• Träning: 1 ggr/vecka 

 

Ungdom U8 (7-8 år) 

• Ge barnen grundläggande bandyteknik 

• Nivåanpassa träning för att utveckla alla barnen 

• Fokusera på skridskoteknik 

• Barnen provar på alla positioner i laget 

• Ge starten till bandyspel i form av 3/5-manna lag 

• Vi fokuserar på att skapa jämnstarka lag inför poolspel 
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• Alla barn spelar lika mycket 

• Träning 1 ggr/vecka 

 

Ungdom U10 (9-10 år) 

• Vidareutveckla punkterna från U8 samt  

• Ge barnen grundläggande bandyteknik 

• Nivåanpassa träning för att utveckla alla barnen 

• Fokusera på skridskoteknik 

• Barnen provar på alla positioner i laget 

• Ge starten till bandyspel i form av 7-manna lag 

• Vi fokuserar på att skapa jämnstarka lag inför poolspel 

• Alla barn spelar lika mycket 

• Träning 2 ggr/vecka 

Ungdom U12(11-12 år) 

• Vidareutveckla punkterna från U10 samt  

• Spela 7-mannaspel och skapa förståelse för bandy 

• Införa teori om värdegrund och kamratanda i grupp 

• Träning 2 ggr/vecka 

Ungdom U14(13-14 år) 

• Vidareutveckla punkterna från U12 samt 

• Utveckla spelarens tekniska bandyfärdigheter genom att stimulera deras teknik och 

spelförståelse 

• Utbildning till att klara av att spela 9-mannaspel 

• Träning 2–3 ggr/vecka 

Ungdom U16(15-16 år) 
Nu sker matcher efter ungdomars färdigheter och alla ungdomar som deltar på träning spelar i lika 

stor omfattning i de matcher dom de deltar i. Individens utveckling är lika viktig som gruppens 

utveckling 

• Vidareutveckla punkterna från U14 samt 

• Utveckla spelarens tekniska bandyfärdigheter genom att stimulera deras teknik och 

spelförståelse 

• Utbildning till att klara av att spela 11-mannaspel 

• Träning 2–3 ggr/vecka 
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Till dig som ledare 
Broberg-Söderhamn Bandy IF ställer höga krav på ledare och träningar på alla nivåer inom 

föreningen. Därför är det viktigt att du som ledare ständigt är i utveckling i ditt ledarskap och deltar 

på utbildningar och möten som anordnas.  Som ledare på ungdomssidan skall du ha genomgått de 

delar som ingår i föreningens utbildningsplan. 

Du är en ambassadör för föreningen och en länk mellan utövare och ledning. Därmed respekterar du 

alltid domaren och motståndarlag. Det är viktigt att du sätter föreningens bästa i första hand och 

därmed följer föreningens mål och riktlinjer, samt att du utvärderar det som sker.  

Eftersom barn och ungdomsledarnas engagemang helt byggs på ett ideellt deltagande krävs det att 

ledaren har ett stort intresse för bandy och ungdomsidrott i stort.  Det finns även en medvetenhet i 

föreningen om att olika åldrar kräver olika typer av ledarskap. 

Som ledare är det viktigt att du kan ge både positiv och negativ kritik samt hantera och diskutera de 

konflikter som uppstår. 

För att vara en ungdomsledare i Broberg-Söderhamn Bandy IF krävs också att du uppvisar ett utdrag 

ur belastningsregistret. Detta kommer utifrån riksidrottsförbundets bestämmelser. 

Riktlinjer till dig som ledare 

• Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig bandy och utveckla ett livslångt intresse, 

alla är välkomna till Broberg-Söderhamn Bandy IF. 

• Utveckla, ge energi och motivera/stimulera såväl individ som grupp. 

• Samarbeta, organisera och planera. 

• Uppträd på ett korrekt sätt under träning och match och använder föreningens 

klädkollektion. 

• Sätt utveckling före resultat. 

• Arbeta och följa Broberg-Söderhamn Bandy IF:s ungdomspolicy/utbildningsplan och ta del av 

övriga policys. 

• Arbeta aktivt för att hjälpa barn som dubbel-idrottar genom att följa riktlinjerna i regelverk 

med våra övriga lokala föreningar. Förslagsvis så utgår vi från att vår verksamhet sträcker sig 

mellan 1 oktober-31 mars. Reglerna är enkla, vi skall låta våra barn aktivt utöva både bandy 

och fotboll men skulle det kollidera mellan sporterna är det den sporten som är inom rätt 

månad som skall gå i förstahand. 

• Arbeta utifrån den roll man blivit tilldelad samt ta del av rollbeskrivningen. 

• Sätter säkerheten först och ser till att barn och ungdomarna har korrekt och godkänd 

utrustning. 

• Innan en spelare deltar i poolspel/match ska spelaren ha deltagit på 5 träningar. 

• Vid tillfällen då det är kort om spelare används i första hand spelare underifrån de egna 

leden under förutsättning att det finns någon spelare med rätt nivå att tillgå. I andra hand 

vänder vi oss till spelare från andra sporter. För att spela match krävs det att man betalar in 

medlemsavgift och deltagaravgift till Brobergs IF.   
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Ledare i Broberg Söderhamn Bandy som också är betalande medlem i föreningen har följande 

förmåner:  

• För lag i bandyskolan 

o Ledartröja kan kvitteras ut hos materialansvarig i ungdomssektionen 

Tröjan är till låns men får behållas efter tre år. 

• För U8-J19 

o Värmeställ till 4 ledare så alla på bänken under match ser lika ut, fås ut i enlighet 

med Broberg:s klubbprofil. Ställen kan användas under flera säsonger och byts 

enbart ut då ansvarig i styrelsen anser att det behövs.  

• Samtliga  

o Säsongskort som gäller för samtliga hemmamatcher som vårt A-Lag spelar under 

säsongen. 

o Möjlighet att gå ledarutbildningar som betalas av föreningen 

Lagledaren i respektive lag upprättar lista över verksamma ledare och skicka in denna till kansliet 

senast 31 oktober varje år. 
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Till dig som förälder 
Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föreningen vill skapa ett 

gott samarbete mellan spelare, ledare och föräldrar. Som förälder har du en viktig roll i barnens 

utveckling och välmående. 

Vi behöver även hjälp med att ni ser till att ert barn kommer i tid till träningar och match, ser till att 

de inte tränar vid sjukdom, hjälper ditt barn med kosthållning samt ser till att ditt barn har godkänd 

och funktionsduglig utrustning. 

Våra ledare verkar för allas bästa, fråga dem gärna om råd. Därför lämnar du eventuella åsikter och 

kritik under konstruktiva former mellan fyra ögon med ansvarig ledare, dock i direkt anslutning till 

träning eller match. En saklig diskussion i positiv anda kan lösa det mesta. Respektera även ledares 

åsikter om närvaro i omklädningsrummen innan och efter träning/match. I fall som eventuell 

händelse inte är möjlig att ta direkt med berörd ledare vänder man sig till ungdomsansvarig. 

Riktlinjer till dig som förälder 

• Det är ledaren som avgör ditt barns roll i laget utifrån föreningens riktlinjer/utbildningsplan. 

• Tänk på att du som förälder alltid i alla situationer ska vara en förebild för barnen. 

• Hjälps åt att köra till bortamatcher och cuper och deltar i vissa aktiviteter som laget ska 

sköta. 

• Uppmuntra och heja på alla, det ska ske i positiv anda, ge beröm men instruera inte. 

• Respektera domare och motståndarlag, uppträd på ett för klubben hedervärt och 

sportmannamässigt sätt. 

• Se till att ditt barn/ungdom kommer väl förberett till träning/match, korrekt kost och vila är 

viktigt. 

• Hjälper ditt barn/ungdom att planera träning så denne inte överbelastas med träning och 

matcher vid till exempel dubbelidrottande. 

• Ta del av Broberg-Söderhamn Bandy IF:s policys. 

• Arbeta aktivt för att hjälpa barn som dubbel-idrottar genom att följa riktlinjerna i Regelverk 

med våra övriga lokala föreningar. Förslagsvis så utgår vi från att vår verksamhet sträcker sig 

mellan 1 oktober-31 mars. Reglerna är enkla, vi skall låta våra barn aktivt utöva både bandy 

och annan sommaridrott men skulle det kollidera mellan sporterna är det den sporten som 

är inom rätt säsong som skall ha företräde. 
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Cuper 
Varje lag har rätt att delta i en cup per säsong, undantag för fler cuper kan göras i samråd med 

sportgrupp och klubbchef. Föreningsutvecklare och ungdomsansvarig bestämmer i samråd med 

ledarna vilken cup som laget ska delta i. Brobergs IF står alltid för anmälningsavgiften samt 

deltagaravgiften för ledare.  Barn/ungdom betalar sin deltagaravgift själva. Deltagande i cuper i 

närområde kan ske utöver den ordinarie cupen. Gällande spel i inbjudningscuper så har tränarna 

möjlighet till nivåanpassning, gäller som lägst U14. 

 

Laget 
Varje lag disponerar 150 kr/deltagare till en avslutning. 

Resepolicy 
För resor inom Gävleborg används egna bilar. I fall där det inte går att lösa skjuts via egna bilar kan 

minibuss bokas. För resor utanför Gävleborg används stor buss.  

Brobergs huvudsakliga inriktning är att barn/ungdom inte åker på längre bortamatcher än en radie 

på 20 mil. 

Bokningar görs av respektive lagledare och bokningen ska ske i god tid innan match. 
 
Bokning av minibuss 
soderhamn@mabi.se / bollnas@mabi.se  namn och personnr anges på förarna. 
 
Kontaktperson på Lönns buss: Alexander 
alexander@lonnsbuss.se 

 

U16/J17/J19/UE-lag 
För äldre ungdomar sker matcher utifrån ungdomars utveckling, klass på motståndet och matchens 

betydelse. Samtliga ungdomar ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Matchresultatet har betydelse.  

Föreningen ser gärna att spelaren väljer bandy som förstaidrott men säger aldrig nej till att 

kombinera fler idrotter utan ser värdet i att utöva mer fysisk aktivitet. De som spelar i 

U16/J17/J19/UE-laget är förebilder för de yngre lagen och ska därför agera och uppträda på ett för 

föreningen korrekt sätt. 
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Föreningens ansvar 
Brobergs IF som förening ansvarar för att vi har 

• En professionell organisation. 

• Professionella ledare och utbildningar, såväl interna som externa. 

• Goda träningsmöjligheter som tillgodoser individens behov. 

• En god kontroll på ekonomin 

Försäkringar 
Varje spelare måste, fr.o.m. den säsong spelaren fyller 7 år, för att få representera en förening i en av 

SBF, SDF eller FIB sanktionerad tävling, vara registrerad och licensierad hos SBF. En tävlingssäsong 

avser tiden 1 juli – 30 juni. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring.  

 


