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Inledning
Örebro Läns Innebandyförbund –
en del av Svensk Innebandy

Distriktslagen - Våra skyltfönster…
Visar på bra klubbverksamhet!

Historia – Resultatmässigt…
Guld: 2018 (P16)
Silver: 1995 och 2003 (P15), 2012 (P17)
Brons: 2006 (F15 & F17)

Moderna ÖLIBF…
Följer SIU-modellen, välutbildade
ledare, Nyskapande!

Vi satsar med…
Kompetenta ledare, personal och ekonomiskt
stöd!

Målsättning
och Vision
Att utbilda, utveckla och stimulera distriktets spelare

Bli större – ingen sanktion ska behövas
Alla ska vara välkomna
Distriktslaget ska vara en trygg miljö som präglas av
kvalité och delaktiga spelare

Kritierier &
Uttagningsmodell

Uttagningsproceduren är en naturlig del i distriktslagens verksamhet. För
många spelare så är detta första gången de möts upp av selektering.
Viktigt att vi kommunicerar med spelarna om vilka kriterier vi arbetar
efter. Spelarna ska regelbundet få feedback från förbundskaptenerna på
deras styrkor och svagheter.

Nomineringar
Föreningarna avgör vilka de vill nominera. Vi rekommenderar dock att de
nominerar alla i berörd årskull samt de underåriga (max ett år yngre) som
anses lämpliga för uttagningsprocessen.

Uttagningskriterier
Intresse går före allt.
Utöver intresse värderar vi spelförståelse, teknik och social kunskap. Spelare
med spetsegenskaper inom specifikt område är väldigt intressanta.
Vi tänker långsiktigt, vi aktar oss för ”Relative Age Effect”. Alltså att tidigt
fysiskt utvecklade ungdomar tas ut för deras fysiska fördelar.

Lagens
Organisation

Varje roll i ledarteamet har ett ansvar, det är dock av högsta vikt
att teamet samverkar över gränserna, detta för att få lagets
maximala prestation. Tillsammans skapar vi en fantastisk miljö för
spelarna!

Ansvarig tjänsteman
Ansvarig för rekrytering av Förbundskaptener, Lagledare samt att verksamheten alltid
är under utveckling. Att lagen drivs enligt den framtagna modellen samt uppföljning
av ekonomin.
Ansvarig för information till klubbar/spelare/föräldrar fram till att 20-trupperna sätts.
Stöttar lagen med hallbokningar, domartillsättning, matchbokningar,
materialbeställning samt kontakten med SIBF gällande SDF-SM.
Kontaktperson för Örebro Läns Innebandyförbunds båda distriktslag.

Förbundskapten (Två personer)
Ansvariga för det sportsliga upplägget samt att uttagningar sker enligt kriterierna. De ska också informera de som inte blir uttagna.
Titta på matcher i spelarnas klubbmiljö samt regelbundet ge feedback på spelarnas prestationer – både på och utanför plan!
Ständigt föra en dialog med spelarnas klubbtränare.

Lagledare (Två personer)
Ansvariga för informationen på lagets hemsida på laget.se (startar igång i samband med 20-trupperna). Ansvarar även för materialet i form
av träningsutrustning (bollar, västar, koner, sjukvårdsväska) samt matchutrustning (hemmaställ som bortaställ, tröjor, byxor och strumpor).
Ansvariga för sammanställningen av materialbeställningar.

Verksamhet

Båda distriktslagen bedriver likvärdig verksamhet. Gruppernas verksamhet kan skilja sig i
träningsupplägg och sista finslipningen inför SDF-SM.
Nyheterna från och med i år är ”internmatcherna inom Steg 1” samt att vi presenterar
20-truppen tidigare. Sedan är det små justeringar jämfört med tidigare.
Genomförs informationsmöten med föräldrar och spelare. Detta sker under ”Steg 1”.

Steg 1 (januari – mars)
Tre sammankomster där spelarna spelar tre internmatcher per sammankomst.
Lagen coachas av lokala tränare (sammankomsterna sker i Norra, Centrala & Södra
länsdelen). Dessa coacher bedömer spelarna tillsammans med DFK.

Steg 2 (mars – augusti)
40 spelare är uttagna och presenteras på ÖLIBF:s hemsida + mejl till målsman samt
klubbrepresentant, Detta sker senast 31 mars 2019.
Fyra sammankomster uppdelat i tre träningar och en internmatch. Dessa leds av DFK.
Parallellt med träningen så genomför halva gruppen teori.

Steg 3 (september - januari)
20 spelare är uttagna och presenteras på ÖLIBF:s hemsida + mejl till målsman samt klubbrepresentant, Detta sker senast 1
september 2019. Även reserver kommer kallas in, dessa kontaktas av DFK.
Här påbörjar vi träningsmatcherna mot andra distriktslag, 7-8 matcher rekommenderas. Träningspassen leds av DFK, 10-12
träningar rekommenderas. Beställning av overaller samt T-shirts vid första sammankomsten.
I mellandagarna genomförs ett Teambuildingsläger där målsättning, regler mm sätts inför SDF-SM.
Deltar i SDF-SM 2-5 januari 2020!

Ekonomi

Distriktslagsverksamheten bekostas av förening/spelare samt
Örebro Läns Innebandyförbund.
Ett distriktslag kostar dryga 150 000 kr per år, då exkl. anställds
personalkostnader. Ca 70 000 kr tas ut från förening/spelare.
Resterande del plus personalkostnader bekostas av Örebro Läns
Innebandyförbund.

Avgifter för klubb/spelare
Nominering till Steg 1……………………..….. 400 kr
Uttagna 40 spelare (Steg 2)…………………. 400 kr
Uttagna 20 spelare (Steg 3)…………….………………
Stora kostnader (Ett lag)
SDF-SM (Anmälan, resa, boende, mm)….… Ca 50 000 kr
Kläder (Matchkläder, Overaller, mm)…….... Ca 50 000 kr
Halltider (Träning och match)………………..… Ca 11 000 kr

Datum/Deadline

Vad

November -18

Beslut om upplägg (styrelsen)
Info på hemsidan gällande upplägg samt nomineringsdelen

December

Ledartillsättningen klar för båda distriktslagen
Nominering från klubbarna

Januari -19

Steg 1 - pass 1
Fakturera för nomineringen
Lämna utrustning till lagledarna

Februari

Steg 1 - pass 2
Informationsträffar för klubbar, föräldrar och spelare.

Mars

Steg 1 – pass 3
Presentera 40-trupperna
Fakturera 40-trupperna

April

Steg 2 - pass 1 Träning + teori
Steg 2 - pass 2 Träning + teori

Maj - juli

Uppehåll

Augusti

Steg 2 - pass 3 Träning + teori
Steg 2 - pass 4 Internmatch

September

Presentera 20-trupperna
Fakturera 20-trupperna
Steg 3 - verksamhet (Träning och/eller matcher)
Beställa kläder
Presentera hela schemat till och med SDF-SM till föräldrar & klubbar

Oktober

Steg 3 - verksamhet (Träning och/eller matcher)

November

Steg 3 - verksamhet (Träning och/eller matcher)
Ledarmöte
Utvärdering av upplägg, sätta det nya inför kommande säsong…

December

Steg 3 - verksamhet (Träning och/eller matcher)
Steg 3 - Teambuildingsläger

Januari -20

SDF-SM, 2-5 januari

