
 
 
 
 
Landvetter Wings policy 2020 
 
Denna policy ersätter samtliga, eventuella tidigare policydokument som finns eller har funnits 
inom Landvetter Wings (Föreningen). Policyn ska i varje del vara konsekvent med de stadgar 
som antagits av Föreningen eller överordnade organ. Sådana stadgar äger alltid 
tolkningsföreträde gentemot denna policy. Denna policy äger, i sin tur, tolkningsföreträde 
gentemot eventuella övriga dokument inom Föreningen. 
 
Övergripande policy 
 

• Alla medlemmar i Landvetter Wings har lika värde och ska behandlas likvärdigt. 
• Landvetter Wings ska förknippas med Fair Play. Representanter för Föreningen ska 

uppträda på ett föredömligt sätt gentemot motståndare, lagkamrater, ledare, 
matchfunktionärer och publik. Detta gäller såväl på som utanför planen. 

• Landvetter Wings tar aktivt avstånd från och har nolltolerans mot alla former av 
diskriminering. 
 

 
Ledare och spelare i Landvetter Wings ställer upp på följande 

• Vi följer innebandyns regler. 
• Vi respekterar domarens uppfattning. 
• Vi uppmuntrar till juste spel, främst genom att föregå med gott exempel. 
• Vi respekterar matchfunktionärer och motståndare. 
• Vi hejar på och stöttar våra egna lag. 
• Vi hälsar på motståndare och domare före match samt tackar alltid motståndare och 

domare efter spelad match. 
• Ledare i Landvetter Wings ska på begäran från Föreningen uppvisa utdrag ur 

brottsregistret. 
 
Föreningen vill fostra innebandyspelare för såväl motions- som elitnivå. Målet är att alla 
innebandyintresserade barn och ungdomar inom Föreningens upptagningsområde ska kunna 
beredas plats förutsatt att de är minst 7 år gamla. 
 
Föreningens verksamhet baseras på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) men vissa 
specifika anpassningar kan finnas beroende på vilka förutsättningar Föreningen har från år till 
år. Dock strävar Föreningen efter att hålla ihop åldersgrupperna så långt som möjligt. 
 
 
Föreningens verksamhetsmål 
Föreningens långsiktiga målsättning är att ha representationslag samt JAS-lag på såväl herr- 
som damsidan. På ungdomssidan är målsättningen att starta nya lag på både flick- och 
pojksidan varje år. På sikt vill vi ha lag i alla årskullar fr.o.m P7/F7 t.o.m. P16/F16. 
 



 
 
Föreningen strävar också efter att ha s.k. divisionslag på såväl herr- som damsidan. 
Målsättningen är att divisionslagen ska spela maximalt två divisioner lägre än respektive 
representationslag. Syftet är huvudsakligen att kunna erbjuda fortsatt bra 
utvecklingsmöjligheter för de killar och tjejer som är på väg att ta steget in i 
representationslaget men inte är riktigt mogna för det än. I våra divisionslag ska yngre, 
utvecklingsbara spelare prioriteras före äldre spelare som vill ha någonstans att ”trappa ner”. 
 
Mål med barnverksamheten, SIU, grön och blå nivå 
Alla som betalt medlems- och träningsavgift ska erbjudas möjlighet att delta på respektive 
lags träningar och matcher. Verksamhetens fokus ligger på att lära barnen grunderna i 
lagidrott och innebandy. Stort fokus ska ligga på att barnen ska ha roligt. Samtliga uttagna 
spelare ska spela lika mycket. Uttagningar till matcher får baseras på träningsnärvaro. D.v.s. 
det är tillåtet att låta spelare som tränar ofta spela fler matcher än spelare som tränar sällan. 
Föreningen uppmuntrar deltagande i flera idrotter så i de fall spelaren har mer än en 
träning/vecka med Landvetter får spelaren tillgodoräkna sig träning i annan, fysiskt krävande, 
idrott på samma sätt som om spelaren skulle tränat innebandy med Landvetter Wings. 
 
Ingen toppning/matchning får förekomma under matcher. D.v.s. samtliga uttagna spelare ska 
spela lika mycket.  
 
 
Mål med ungdomsverksamheten, SIU röd nivå 
Alla som betalt medlems- och träningsavgift ska erbjudas möjlighet att delta på respektive 
lags träningar och matcher. Med några undantag (se Coachningsfilosofi) gäller samma regler 
för deltagande på match som för grön och blå nivå. Föreningen uppmuntrar deltagande i flera 
idrotter så i de fall spelaren har mer än en träning/vecka med Landvetter får spelaren 
tillgodoräkna sig träning i annan, fysiskt krävande, idrott på samma sätt som om spelaren 
skulle tränat innebandy med Landvetter Wings. 
 
Allt eftersom spelarna blir äldre bör träningarna bli mer och mer innebandyspecifika. 
Spelarna bör gradvis utbildas i bl.a. innebandytaktik, uppspel, positionsspel, special teams 
mm. Även graden av fysisk träning kan och bör ökas. Också den fysiska träningen bör vara 
inriktad mot innebandy och ha stora inslag av rörlighet och skadeförebyggande träning. 
Landvetter Wings uppmanar till försiktighet när det gäller styrketräning med vikter. Träning 
med vikter ska i normalfallet inte genomföras före puberteten. 
 
 
Jämställdhet 
Landvetter Wings är en helt och hållet jämställd förening. Det innebär att ingen särskiljning 
görs baserat på medlemmars kön. Damer och herrar, killar och tjejer ska alltså värdesättas på 
exakt samma sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att samtliga ledarersättningar och, i 
förekommande fall, spelarersättningar är exakt likadana. Sådana ersättningar kan påverkas av 
till exempel sportsliga och marknadsmässiga faktorer. 
 
 
 
 



 
Alkohol, droger och doping 
Föreningen tillämpar absolut nolltolerans mot alkohol, narkotika, övriga droger samt doping. 
Det är absolut förbjudet att använda eller uppträda påverkad av någon av ovanstående 
stimulantia i samband med någon av Föreningens aktiviteter. Undantaget är receptbelagda, 
drogklassade mediciner för personligt bruk. Vid användning av sådana mediciner ska aktuellt 
recept, utskrivet på medlemmen personligen, kunna uppvisas. Det är varje medlems ansvar att 
hålla sig informerad om vilka substanser som är tillåtna respektive förbjudna. 
 
Brott mot dessa regler leder till omedelbar avstängning från alla aktiviteter som Föreningen 
bedriver i avvaktan på utredning. Brott mot dessa regler som även innebär lagbrott kommer 
att polisanmälas av Föreningen. 
 
 
Övriga policys 
Utöver ovanstående tillämpar Landvetter Wings även Riksidrottsförbundets ”Policy mot 
sexuella övergrepp inom idrotten”. 
 
 
Lagtillhörighet 
En spelares lagtillhörighet definieras som det lag som bäst motsvarar spelarens ålder. En 
spelares lagtillhörighet avgör vilket lag som ska prioriteras i de fall spelaren deltar i flera lags 
aktiviteter. Om ingen annan överenskommelse finns ska spelaren alltid prioritera det egna 
lagets aktiviteter. Undantaget är aktiviteter som arrangeras av SIBF som alltid är prioriterade. 
Om ledarna i de berörda lagen samt berörd spelare är överens om avsteg från denna regel är 
det tillåtet att temporärt prioritera andra lags aktiviteter. Spelarens lagtillhörighet påverkas 
inte av sådana avsteg. 
 
Begäran om att byta lagtillhörighet ska alltid beslutas av styrelsen. En skriftlig ansökan ska 
skickas in till styrelsen av det lag som spelaren vill byta till. Båda lagen ska ges möjlighet att 
komma in med yttranden i ärendet innan beslut fattas. Om inte ledarna för de berörda lagen är 
överens i frågan krävs i allmänhet mycket goda skäl för att ett byte ska godkännas. 
 
 
Coachningsfilosofi 
Landvetter Wings vill belöna träningsflit, gott uppförande samt kamratskap. Dessa tre 
parametrar ska i första hand styra vilka som blir uttagna till match. Ju äldre spelarna blir desto 
mer påverkar spelarnas prestationer laguttagningarna samt graden av matchning. 
 
Matchning av laget ska generellt sett inte förekomma på barn- och ungdomsnivå vilket 
innebär att alla som är uttagna till match ska få lika mycket speltid. Några undantag från 
denna regel finns (se nedan). Landvetter Wings utgår ifrån Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell när det gäller åldersklassificering. Observera att reglerna för matchning 
avser den nivå det aktuella laget spelar på, inte enskilda spelares ålder. Det är inte tillåtet att 
kringgå denna policy genom att prata med spelare och/eller föräldrar i respektive lag för att på 
så sätt inhämta lagets ”godkännande”. 
 



 
1. Alla ska spela lika mycket och under hela matchen. Inga special teams (power play, 

box play) ska förekomma. 
2. Alla ska spela lika mycket. Special teams får förekomma. 
3. Alla ska spela lika mycket. Vid matcher med tre perioder är matchning under sista 

perioden tillåten. Vid matcher med två perioder är matchning tillåten sista halvan av 
andra perioden. Special teams får förekomma. Matchning är även tillåten vid 
förlängningar. 

4. Bästa laget spelar. Inga restriktioner finns avseende matchning. 
 

 Grön 
nivå 

Blå 
nivå 

U13 U14 U15 U16 U18 

SM - - - - - 4 4 
Seriespel VSIBF 1 1 2 2 2 3 4 
Seriespel SIBF - - - - - 4 4 
Cuper, generellt 1 1 2 2 2 3 4 
Gothia Cup - 1 2 2 3 4 4 
Fat Pipe 
Invitation 

- - 2 2 3 4 4 

Storvreta Cup - 1 2 2 3 4 4 
Träningsmatcher 1 1 2 2 2 2 2 

 
 
 
 


