Vi satsar vidare på

Människan och Ung i Skibf
under säsongen 17/18!

Inför föregående säsong pratade vi om att bygga vår Skånska Svenssonmodell från grunden
och det är vad vi fortsätter med även kommande säsong.
Vi kan stolta berätta att vi är på rätt väg i detta arbete. Vi har sett ett helt annat intresse för Människan och
Atleten under innevarande säsong och hoppas att denna trend fortsätter. Nedan ser ni de tre senaste årens
utbildade ledare i vår Skånska Svenssonmodell.
Varför är Svenssonmodellen så viktig?
Spetskompetens

54 Spelsystemet

267

217 Innebandyspelaren

50

100

Atleten

Människan
Plattformen

Svenssonmodellen är det sätt på hur vi
långsiktigt bygger duktiga innebandyspelare, lag
och föreningar.
Det viktigaste modellen vill visa är vad som är
viktigt att utveckla först, att vi börjar från grunden
och bygger uppåt istället för tvärtom.
När du tittar på en spelare är det viktigt att se
denne utifrån alla de olika delarna i modellen det
vill säga Människan, Atleten, Innebandyspelaren
och från röd nivå även Spelsystemet. Det är viktigt
att du som ledare har en kompetens inom de olika
delarna i Svenssonmodellen. Börja från grunden
med Människan.

Föreningsutveckling mot Aktivitetsledare
Som en del i Skånsk Innebandy Hela Livet finns
aktivitetsledare som en målgrupp. Vi har tidigare presenterat bland annat ”SIU i praktiken” och SIU-tips som ett led i
detta. Under sommaren kommer det publiceras mer material som är till för att stötta och ge inspiration till er ledare att
använda själva eller i er förening. Håll utkik på www.skibf.se.
Vi fortsätter med vårt koncept Ung i Skibf vilket infattar dem
upp till 25 år. Förutom renodlade utbildningstillfällen som
Mitt första ledaruppdrag och Framtidens ledarskap kommer
vi även att subventionera tränarutbildningar till denna grupp.
300 Kr i rabatt till alla födda 1992 och senare!
Det betyder att grundutbildningen blir gratis och en
fördjupningsutbildning kostar mellan 350-825 kr efter
idrottslyftsbidraget.
Kontakta oss gärna om utbildning och ledar-/föreningsutveckling:
Sara Berglind 						
sara.berglind@innebandy.se					
040-600 59 64						

Henrik Paulsson
henrik.paulsson@innebandy.se
0734-36 90 05

Följ Skånes IBF på Facebook (@skibf), Instagram (@skanesinnebandy) och Twitter (@skibf).

