
Välkommen till FBC Partille!
Du kliver in i rollen att bli en av våra ledare i Partille Wizards. Vi hoppas att denna guide ska göra det lättare

att komma igång med ditt lag. Hör av dig om det är något du undrar över!
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Detta är vi

Klubben startades 1988 - mer historik finns på hemsidan

Över 500 medlemmar deltar i klubbens verksamhet i flera av Partilles Idrottshallar med tyngdpunkt på

Quisthallen, PartilleBo-hallen och Vallhamra Sportcenter.

FBC Partille är en innebandyklubb med ungdomarna i fokus. Vi bedriver såväl pojk- som flickverksamhet

upp till äldsta junioråldrarna. Vi vill utveckla morgondagens innebandystjärnor såväl som att medge plats

och utveckling oavsett ambition för alla som bara vill spela och ha roligt så länge man önskar i föreningen.

Vi jobbar sedan 2017 med skapandet av en egen “Wizardsborg” i Quisthallen. Här har vi många härliga

helgdagar med flera ungdomsmatcher efter varandra och försäljning i cafeterian. Här finns också vår

klubblokal som ni kan boka för aktiviteter, möten osv.

Klubbens Styrelse: se hemsidan

Klubbgemenskap

Vår förhoppning är att hålla ihop alla lag i känslan av “en förening” även om det ibland kan kännas som att

vi flyter runt som fria öar ute i kommunens olika hallar. Uppmuntra barnen att gå och titta på innebandy,

både våra A-lag och äldre barn. Vi jobbar också med vissa klubbgemensamma aktiviteter som Luciacup,

Klubbgemensam cup, Sommarskolan WPSS.

https://pibs.myclub.se/menu/pages/21976
https://pibs.myclub.se/menu/pages/1718


Att bygga en ledargrupp

I början är det kanske inte så krävande att va ledare men med tiden brukar det bygga på med

kringuppgifter. För att värna om er ledare vill vi att ni tänker på att tidigt dela upp arbetsuppgifterna så att

tex de som handgripligen har hand om träningarna inte också måste sköta det administrativa arbetet.

“Många gör lite” är en bra princip och gör det också roligare genom att fler blir delaktiga i barnens

innebandy.

Så förutom tränare föreslår vi att det finns en eller flera administratörer som fördelar övriga uppgifter bland

föräldrar. Övriga uppgifter kan va:

Matcharrangemang: bygga sarg, sitta i sekretariat osv

Schema: fördela de uppdrag laget får från klubben genom att göra schema för tex cafébemanning osv

Aktiviteter: Planera terminsavslutningar, sköta praktiskt kring cuper och andra lagaktiviteter

Ekonomi: Bygga upp en lagkassa genom sponsorer, försäljningar eller arbetsinsatser.

Material: Samordna inköp av träningsoveraller el dyl.

Attityd och disciplin

Vi vill att det genomgående i föreningen ska va självklart med god attityd och disciplin i våra grupper för att

alla deltagare oavsett olikheter ska känna att de har en trygg plats.

Extra viktigt i början att sätta tydliga regler för vad som är ok och inte ok. Att fostras till en grupp med goda

värderingar är lika viktigt som att lära sig innebandy.

En tydlig struktur som barnen känner igen är också en viktig del i att samlingarna blir ordnade och trygga.

Dokument: Värdegrund Talangutvecklingsplan

https://pibs.myclub.se/menu/pages/21977
https://pibs.myclub.se/menu/pages/4805


MyClub

MyClub är vår portal på nätet. Den har en utsida där vi visar upp klubben och varje grupp som en hemsida

men också en insida där vi har medlemsregister och för närvaro på sammankomster som sedan ligger till

grund för LOK-stöd. Du som ledare får en inloggning så att du kan administrera MyClub. Deltagare/föräldrar

kan om man vill använda “Mina Sidor” för att se kallelser och aktiviteter men kan också nöja sig med att

bara svara på kallelser från mail som skickas ut.

MyClub används bla till:

● medlemsregister

● hemsida

● kalender - som deltagare kan prenumerera på, till sin onlinekalender

● kallelser - kopplade till kalenderns aktiviteter

● matcher - kan importeras till kalendern automatiskt från Innebandyförbundets serier

● närvaroregistrering

● mailutskick (dock ingen möjlighet att ta emot svar utan de går till den svarsadress man anger)

Kontakt: Johan Bjärneroth

Checklista - så här kommer du igång i myClub

Logga in som gruppadmin i myClub - inbjudan fr u-ansv

Uppdatera medlemsregister - lägg till/rensa deltagare

Lägg in aktiviteter i Kalender

Logga närvaro i myClub - testa mobil-genväg (sök på “Närvaro i mobilen” i supporten)

En enkel hemsida - endast info utåt, använd utskick från medlemsregister för info till gruppen

https://member.myclub.se/support/home/#


Ibis

innebandyns informationssystem. Här ligger förbundets alla serier, matcher, spelare och ledare. När det blir

dags att spela matcher behöver någon i laget ha en inloggning för att kunna registrera spelare och ledare

samt för att kunna kontrollera licens för såväl spelare som ledare.

Ibis-administratör: Kai Lingheimer

Svensk Innebandy / Västsvenska IBF

Svensk innebandy är uppdelat i distriktsförbund som arrangerar seriespel, utbildningar osv. Vi tillhör det

Västsvenska förbundet som innefattar Göteborg och Bohuslän.

Ungdomsverksamheten delas upp i nivåer efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och tillämpas i

Västsvenska IBF lite grovt enligt nedan:

(fullständiga “lokala föreskrifter” hittar du via Västsvenska IBF hemsida)

Grön nivå (6-9 år): Rörelseglädje:

6 st matchsammandrag per säsong erbjuds från 7 år. Spel 3 mot 3

Blå nivå (9-12 år): Lära sig träna:

Seriespel utan resultat och tabeller. 4 mot 4, mindre målburar.

Röd nivå (12-16 år): Träna för att träna:

Seriespel med resultat och tabeller. 5 mot 5, stora målburar.

Generellt tillämpas nivåanpassning i seriespel, dvs serier delas in efter nivå och styrs inte av ålder.

Ungdomsansvarig grön/blå nivå: Johan Bjärneroth

https://www.innebandy.se/om-svensk-innebandy/i-dag-och-i-framtiden/siu-svensk-innebandys-utvecklingsmodell/
https://www.innebandy.se/vastsvenska/tavling/tavlingar-regler-och-direktiv/


Medlemskap

medlemsavgift betalas per säsong/helår inför varje säsongsstart. Nya deltagare får prova tre gånger sen ska

man betala för att fortsätta.

Info om avgifter, hur man betalar osv finns på hemsidan

Kontakt: Per Andrésen (kassör)

Ekonomi

klubben betalar såklart hallhyra, anmälan till seriespel mm. En cup per säsong ingår för varje grupp, vill man

spela fler cuper får man spara ihop en lagkassa eller låta spelare betala själva. Klubben ser gärna att lagen

försöker jobba ihop en lagkassa för att kunna erbjuda samma möjligheter för alla deltagare oavsett

privatekonomi.

Kassör: Per Andrésen

LOK-stöd

Statligt Lokalt Aktivitetsstöd betyder väldigt mycket för klubbens ekonomi så jobba in en vana att bocka för

alla deltagare i myClub vid varje träningstillfälle. När ni använder kallelser blir deltagarna automatiskt

markerade och man behöver bara godkänna aktiviteten.

https://pibs.myclub.se/menu/pages/3991


Försäkring

Som aktiv medlem i FBC Partille som ingår i Svenska Innebandyförbundet omfattas du av en

idrottsförsäkring, såväl spelare som ledare. Den ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för

en skada under träning eller match.

I din försäkring genom Svenska Innebandyförbundet ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit

ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du undviker, behandlar och anmäler idrottsskador.

Fysioterapeuten bedömer om du behöver vård för din idrottsskada och bokar då in dig för ett kostnadsfritt

besök hos en sjukgymnast eller en läkare specialiserad på idrottsskador.

Mer information finns via Folksam:

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy

Registerutdrag

Som ett led i vårt arbete med Trygg Idrott begär vi in ett registerutdrag från belastningsregistret av alla

ledare. Beställs från polisen och visas upp för en utpekad styrelsemedlem.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Kontakt: Johan Bjärneroth

Ledarutbildning

Minst en ledare vid varje match måste ha licens, som man får genom att gå Innebandyförbundets

ledarutbildningar. Anmälan betalas av föreningen. Utbildningsansvarig kan hjälpa dig med mer info tex kring

vilken utbildning du ska gå.

Aktuella utbildningstillfällen hittar du på:

https://www.innebandy.se/vastsvenska/tranare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar

Utbildningsansvarig: Lena Törn

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://www.innebandy.se/vastsvenska/tranare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar


Nycklar

…är ju mer och mer i form av elektroniska "taggar" som man öppnar och larmar på/av hallen. En nyckel/tagg

per lag som behöver. Om det krisar brukar Kai ha en "nödnyckel" i sin hemliga låda på Bergsvägen 23B.

Kontakta honom för åtkomst.

Kontakt: Kai Lingheimer

Träningstider

fördelas inför varje säsong. Massor av parametrar vägs in när de tider klubben tilldelas av kommunen ska

fördelas mellan lagen. Räkna med att hall och tid för ert lag kan variera mellan säsongerna.

Info om träningstider finns på hemsidan

Kontakt: Kai Lingheimer

Material

Varje lag förses med bollar, koner, västar och en mindre medicin-/förstahjälpen-väska. När ni är redo att

prova på målvaktsspel får ni även målvaktsutrustning. Bollarna försvinner lätt så ta för vana att alltid avsluta

träning med en sökrunda efter gömda bollar. Materialet går vidare mellan grupperna och kostar såklart

pengar så var rädd om grejerna.

Klubbshop via Innebandykungen

Kontakt: Maria Lingheimer

Klubbgemensamma uppdrag - Café, sargvakter osv

Vid de flesta hemmamatcher ordnas caféförsäljning i hallarna. Klubben planerar dessa och ser till att det

finns varor till försäljning, men bemanningen fördelas ut på de olika lagen. Schema mailas ut till lagen som i

sin tur får fördela ut de tider man tilldelats på föräldrar i laget.

Caféansvarig: Catrin Thornblad

https://pibs.myclub.se/menu/pages/21981
https://www.innebandykungen.com/foreningsshop/fbc-partille.html


Kontakter

Ungdomsansvarig 6-12år:

Johan Bjärneroth

Mobil: 0708 50 44 22

E-post johan.bjarneroth@pibs.se

Ibis, träningstider, nycklar:

Kai Lingheimer

Mobil: 0707 78 18 18

E-post kai.lingheimer@telia.com

Utbildningsansvarig:

Lena Törn

Mobil: 0703 99 89 55

E-post lena.torn@pibs.se

Materialansvarig:

Maria Lingheimer

Mobil: 0707 99 10 01

E-post maria.lingheimer@pibs.se

Caféansvarig:

Catrin Thornblad

Mobil: 0722 53 10 43

E-post catrin_thornblad@hotmail.com

Kassör:

Per Andrésen

Mobil: 0705-27 03 12

E-post per.andresen@pibs.se

mailto:johan.bjarneroth@pibs.se
mailto:Kai.lingheimer@telia.com
mailto:lena.torn@pibs.se
mailto:maria.lingheimer@pibs.se
mailto:catrin_thornblad@hotmail.com
mailto:per.andresen@pibs.se

