LBK’s ungdomsverksamhet - från nu och framåt
”-Vår målsättning är att så många barn som möjligt, ska spela bandy så länge som
möjligt.”

Policys
Fram till och med P14/F14 vill vi:
•

Lägga tyngdpunkt vid träning på spel

•

Alla spelare skall få spela matcher. Tränarnas strävan är att alla spelare skall
få likvärdigt med istid vid match. Den enskilde spelarens förmåga har ingen
inverkan på istid vid match

Från och med P16/F17 vill vi:
•

Samtliga spelare i de närmast yngre åldersgrupperna erbjuds möjligheten att
träna med P16/F17. Gärna med kontinuitet för de spelare som önskar träna
mer, och som söker större utmaningar.
Alla som vill får samma förutsättningar till detta. Detta planeras i samråd
mellan ledare för lagen för god dialog och information till samtliga spelare
och föräldrar i berörda lag

•

I P16/F17 blir förmågan mer avgörande, men det är dock fortfarande en
självklarhet att alla får spela

•

Fortfarande lägga tyngdpunkt vid träning på spel, men samtidigt jobba mer
med olika övningar för specifika spelsituationer (se spelarprofilen)

•

Spelare från yngre årskullar som deltar i spel och matcher med P16/F17
anpassar sina förväntningar på det som gäller i P16/F17

•

Premiera träningsvilja, personliga egenskaper och i viss mån förmåga

•

Alla får spela, dock ej garanterat i samma utsträckning

”I LBK’s ungdomsverksamhet berömmer vi utveckling – vi bedömer inte”
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Åldersutbyte:
Åldersutbyte vid matcher sker enl. en rullande princip där spelare från yngre
åldersgrupper bjuds in. Exempel match för lag -03:
1. Spelare från -04 som tränat med -03.
2. Spelare från -04 som ej tränat med -03.
3. Spelare från -05

Utbildning:
Alla våra ungdomsledare erbjuds att gå bandyförbundets utbildning steg 1-3 som
bekostas av föreningen.
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