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Spelarutveckling – Team Västernorrland 

En möjlighet att utvecklas som individ och spelare
tillsammans med andra innebandyintresserade 
ungdomar från olika föreningar i distriktet.  
Detta ska ses som en kompletterade spelarutveckling till 
den som sker i spelarens hemmaförening.
Träff 1 – 3 är öppet för alla oavsett erfarenhet och kunskap.  

Målsättning:
• Att skapa en större bredd av välutbildade spelare i distriktet, med 

fokus på utveckling.
• Att få fler spelare att utöva innebandy högre upp i åldrarna.

Spelarens ansvar
• Vara ansvarfull, visa respekt och ha ett gott uppträdande mot alla
• Visa vilja att utvecklas, vara engagerad, ambitiös och seriös
• Vara en god förebild för både sitt klubblag och Västernorrlands 

Innebandyförbund

Föräldrars ansvar
• Vara stöttande och uppmuntrande för alla spelare och ledare
• Hålla god ton och ha ett gott uppträdande mot alla

Spelare som deltar i spelarutvecklingsträffarna utmynnar i slutet av 
kommande år till Team Västernorrland och tävlar i SDF SM. Om en 
spelare missar  något tillfälle är det ingen fara. 

Anmälan senast fyra dagar innan första träffen på nedanstående länk. 
Du gör en bara en anmälan för träff 1 – 3. Betalning sker via swish 1234 74 55 68
Spelarens för- och efternamn samt förening ska skrivas i meddelandetexten.
Du räknas som anmäld när betalningen skett.
Anmälan är bindande du betalar 600 kr för träff 1 – 3, oavsett hur många 
träffar du kan delta i. 
https://www.innebandy.se/vasternorrland/tranare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar/



Aktivitet Datum Plats Kostnad

1 Heldags samling,  

öppen för alla.

7 Mars (Sportlovet)

Kl. 10 – 16

Sundsvalls 

Sporthall

Träff 1, 2 

och 3     

600 kr inkl. 

funktions-

tröja och 

luncher vid 

heldagar
2 Heldags samling,  

öppen för alla.

19 April  (Påsklovet)
Kl. 10 – 16

Sundsvall

3 Heldags samling,

öppen för alla.

1 Maj

Kl. 10 – 16

Örnsköldsvik

4 Heldagssamling för 

bruttotruppen. 

Kallade spelare.

6 Juni (Nationaldagen) Sundsvall Ca 300 kr

Inkl. lunch

5 Samling 

bruttotruppen

September Örnsköldsvik

6 Heldags samling för 

bruttotruppen. 

Kallade spelare.

v.44 November, 10 – 16 Timrå Ca 300 kr 

inkl. lunch 

v.45 Truppen presenteras på VIBF:s hemsida och Facebook

7 Scandic Cup för 

uttagen

SM trupp.

19 November Gävle Ca 700 kr 

inkl. resa, 

kost o logi
8 Träningsmatch 

SM trupp 

December Sundsvall

9 Träningsmatch 

SM trupp mot

Västerbotten

December Örnsköldsvik

10 Distriktslags SM 5 – 8 januari 

Avresa 4 januari

Nyköping/

Oxelösund

Ca 3000 kr 

inkl. 

overall, 

resa, kost 

o logi 
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Med reservation för förändringar



Har du frågor och funderingar, kontakta:

Kansliet Västernorrlands Innebandyförbund
peter.palander@innebandy.se
Tfn. 070 – 220 18 34 

Förbundskaptener flickor
Jonas Johansson, 070 – 320 32 24
jonas.johansson2@innebandy.se
Anna Ericsson, 070 – 309 50 11
anna.ericsson@innebandy.se
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