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Verksamhetsbeskrivning för CL98IC 
CL98IC bildades säsongen 1998/1999 när Kvarnholmen IBF gick samman med Lindsdals IBK och 
bildade den nya föreningen Calmare Lindsdals Innebandy Club. I dagligt tal CL98.  
 
Detta dokument ska fungera som en guide i CL98IC’s verksamhet. Det innehåller riktlinjer som alla 
medlemmar och aktiva i föreningen ska arbeta efter så att föreningen kan utvecklas till att bli en 
starkare förening där alla medlemmar jobbar mot gemensamma mål. 
 
Det är styrelsens ansvar att dokumentet hålls aktuellt. 
    
 
Föreningens färger är Blått/gult/rött. 
 
 
 
Klubben moderniserade klubbmärket inför säsongen 2008/2009. Märket ska finnas med på all 
tränings-och matchutrustning. 
 
 
CL98 är certifierad enligt Kalmar kommuns riktlinjer för Säker och Trygg Förening.  
I underlaget finns skrivelser kring;  

• Mål och vision 
• Brandsäkerhet 
• Utemiljön i vår närhet 
• Utrustning för den verksamhet som bedrivs  
• Hjärt- och lungräddning  
• Olycksfall/akut insjuknande 
• Föreningskunskap  
• Ledarskap – föreningskultur/klimat  
• Droger/alkohol/tobak/doping 
• Resor och transporter  

 
I de frågorna hänvisas till det dokumentet. 
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Innebandyverksamheten 
Nedan följer en grundläggande beskrivning av hur innebandyverksamheten ska bedrivas i respektive 
lag/åldersgrupp. Beskrivningen behandlar vilka krav och förhållningsregler som gäller för de aktiva i 
CL98IC. Den ska vara vägledande för såväl ledare som spelare i respektive lag. 
 
Spelare 
Som spelare i CL98IC ställs det krav på att visa klubbkänsla och ställa upp för varandra. Alla spelare 
förväntas uppträda på ett representativt sätt vid gemensamma aktiviteter och när spelaren bär 
föreningens klubbkläder. 
 
Inom CL98IC är vi överens om att:  
• Du ska vara engagerad och genomföra skolarbetet med samma intresse som du har för 

innebandyn. Det är av vikt att vi respekterar och verkar för att skolarbetet prioriteras. Föreningen 
får aldrig ställa villkor, dvs träning/match mot skolarbete. Våra spelares uppförande och 
prestationer i skolan är viktig för den bedömning skolan gör, då eleven senare eventuellt ansöker 
om ledighet för cuper och turneringar. Föreningens ledare med jämna mellanrum bör påpeka att 
planering är viktig för att uppnå bra resultat i såväl skolan som i sitt idrottsutövande. 

• Du ska följa de normer och regler som ställts upp i respektive lag. 
• Du ska respektera dina ledare och medspelare. 
• Du ska genomföra träningar och matcher på bästa sätt efter dina förutsättningar. 
• Du ska vårda din egen och klubbens utrustning. 
• Du ska ställa upp för dina kamrater samt visa vilja och engagemang för såväl innebandyspelet 

som laget. 
• Du ska vara en bra representant för CL98IC. 
• Du ska tidsenligt betala avgifter för medlemskap och försäkring. 
 
Ungdomslag 
CL98IC’s ungdomsverksamhet ska i första hand sträva efter att aktivera ungdomar och erbjuda en 
meningsfull sysselsättning. De grundläggande förutsättningarna för innebandy ska läras ut för att 
ungdomarna senare ska utvecklas till kompetenta spelare.  
 
För de yngsta åldrarna ska betoningen ligga på lek och trivsel samt att skapa ett bestående intresse 
för innebandyn.  
 
Innebandyglasögon är obligatoriskt inom CL98IC under den tid spelaren tillhör våra ungdomslag 
(oavsett spelares ålder). Detta gäller både på träning och match. 
 
Naturligtvis förespråkar vi inom CL98IC att man ägnar sig åt flera idrotter upp till 15 års-åldern.  
 
Juniorlag 
CL98IC’s juniorverksamhet ska innebära en seriös innebandyträning som utvecklar spelaren för 
framtiden. På juniornivå ska elitsatsning inledas för att fungera som en brygga mellan ungdomslag 
och representationslag. 
 
Seniorlag 
CL98IC’s seniorverksamhet är också föreningens representationslag. Lag ska bedriva en träning som 
är utvecklande både för individen och för gruppen. Vi tror att en satsning mot högre serietillhörighet 
på seniornivå bidrar till att skapa ett starkare varumärke, profil och image samt en mer stimulerande 
innebandymiljö för våra ungdomar, juniorer och även seniorspelare att utvecklas i.  
 



4 
 

Byte av förening 
Alla spelare i CL98IC har rätt att byta till en annan förening. Om en spelare på eget initiativ uttrycker 
önskemål om att byta förening ska han eller hon alltid kontakta ansvarig tränare i laget. 
 
Seniorspelare ska vända sig till styrelsens senioransvarige. Hänsyn måste tas till giltigt kontrakt.  
 
Spelare från annan förening 
Om en spelare från en annan förening på eget initiativ väljer att byta förening till CL98IC så bekostar 
spelaren själv övergångs- och ev. materialkostnad. Dialog med aktuell ledare ska ske. För seniorlagen 
sker dialogen med senioransvarig. 
 
Värvningspolicy 
CL98IC har tagit fram följande policy när det gäller värvningar av spelare till föreningen: 

• Först och främst ska egna produkter främjas plats i seniortrupperna. 
• Anser föreningen att detta inte tillgodoser behovet ska man leta efter spelare som är unga 

och utvecklingsbara i närområdet. 
• Föreningen värvar från ytterområden. Vid dessa värvningar måste föreningen vara vaksam på 

Både ekonomiska och personliga aspekter. 
• CL98IC ska alltid ta hänsyn till den sociala aspekten vid en värvning. Det är mycket viktigt att 

en spelare passar in i gruppen han/hon värvas till. 
 
Ledare 
Laguttagning, ”toppning” 
För lagen i poolspel ska ingen laguttagning avseende prestation eller träningstid ske, utan alla ska få 
möjlighet att spela och träna lika mycket oberoende av innebandyutveckling. Är man många spelare 
är det att föredra att dela upp i flera jämstarka lag. Föreligger inte denna möjlighet, kan man i stället 
dela upp i mindre grupper och låta dessa rulla. Detta för att alla ska få lika mycket speltid.  

I åldrarna 11–14 år börjar ledarna ta hänsyn till träningsflit vid laguttagningen. För att få möjlighet att 
spela kan ledarna ställa krav på deltagande vid ett visst antal träningstillfällen. Däremot får ingen 
laguttagning ske utifrån prestation, utan alla ska få möjlighet att spela och träna lika mycket 
oberoende av innebandyutveckling.  

I åldrarna 14-16 år är det möjligt med laguttagning, dock endast med träningsflit som grund, då 
spelarna i högre grad kan påverka sina möjligheter att träna. Strävan ska fortsatt vara att alla ska få 
så lika speltid som möjligt. Här är det väldigt viktigt att spelarna ges möjlighet att känna att de 
verkligen tillhör laget samt att de har samma betydelse som alla andra. 
 
I åldrarna 16-x ändras förutsättningarna. Här ska spelarna förberedas för seniorspel, och där 
förväntas man också att prestera för att göra sig förtjänt av speltid. Med andra ord är det i dessa 
åldrar acceptabelt att använda sig av laguttagning. Detta får emellertid inte ta fokus ifrån det 
viktigaste – det vill säga att alla känner sig så pass sedda att de själva betraktar sig som en del av 
laget. 

Oavsett ålder är det av största vikt att alla ska erbjudas en plats och att strävan ska vara att utveckla 
laget likväl som individen. 

Detta gäller även vid deltagande i cuper. 
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Närvaroregistrering i ApN 
Bidragen föreningen får från stat och kommun för medlemmarnas närvaro är en mycket viktig 
inkomst för föreningen. Därför är det viktigt att alla ledare registrerar närvaron under träningar och 
matcher. 
 
Avbokning matcher – Bokning av hallar 
Hallhyror och domaravgifter står för en stor del av föreningens utgifter. Glöm därför inte att avboka 
hallar och domare vid inställda matcher. Föreningen får även betala sanktionsavgifter till 
innebandyförbundet för flyttade och/eller inte spelade matcher. 
 
Information på www.cl98.se 
Föreningens information till medlemmar och föräldrar förmedlas via vår webbsida www.cl98.se. Alla 
lag måste därför utse en ansvarig för lagets information på webbplatsen. 
 
 

Världens bästa idrottsförälder! 
Vi ser med stor tillfredsställelse att vi ofta har stor publik vid våra ungdomsmatcher!  
Lyssna gärna på vår podd som finns på föreningens hemsida. Sprid budskapet.  
 
CL98IC vill ge följande budskap till föräldrar/publik till föreningens ungdomar: 

• Det viktigaste av allt är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med sina vänner. 
• Tänk på att det är ditt barn som spelar – inte du. 
• Stimulera och uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte. 
• Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning – överdriv inte. 
• Ställ upp vid träning och match – barnen vill detta. 
• Respektera ledarnas matchning av laget. Försök inte påverka dem under match. 
• Uppmuntra alla spelare under matchen – inte bara din son eller dotter. 
• Uppmuntra i både med- och motgång – försök att inte kritisera. 
• Fråga om matchen var skojig och spännande – inte bara om resultatet. 
• Se domaren som en vägledare – kritisera inte hans/hennes bedömningar. Detta gäller 

speciellt då matchen döms av en ungdom som kan vara nervös och kanske dömer sin första 
match. 

• Hjälp ditt barn att tåla seger och förlust. 
• Se till att du får all information som föreningen delar ut. Att medverka vid lagets 

föräldragruppsmöten är av stor vikt. Besök www.cl98.se emellanåt, där finns all aktuell 
information. 

• Visa respekt för det arbete som föreningen lägger ned. Den behöver din hjälp för att 
utvecklas och leva vidare. Ditt engagemang lär barnen att hjälpa till för andras skull. 

• Hjälp barnet att sätta upp egna mål och känna motivation inför ambitiös träning. 
• Hjälp barnet att själv ta ansvar och förstå sambandet mellan kost, träning och vila. 
• Hjälp barnet att vara en bra kamrat. 
• Hjälp barnet att hålla distans till allvaret – att ta tillvara på glädjen i spelet. 

 
 

Medlemsavgifter 
I medlemsavgiften ingår en spelarlicens som är ett krav för att man ska få spela matcher. Licensen 
innebär att varje spelare är försäkrad i Folksam om man skulle råka ut för någon skada i samband 
med träning, match eller under färd till och från innebandyn. Licensen är också förutsättningen för 
spelarregistrering i Ibis = matchrapporteringssystemet. 

http://www.cl98.se/
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Föreningen är ansvarig för att medlemmar som betalat sin medlemsavgift också får sin spelarlicens. 
 
Oavsett när en spelare blir medlem i CL98 betalas full medlemsavgift, eventuella avsteg från detta 
beslutas av styrelsen.  

 
För aktuella medlemsavgifter – se hemsidan www.cl98.se. 
  
Som fullvärdig medlem, fr.o.m. den säsong man fyller 15 år, har man också rösträtt på föreningens 
årsmöte. 
 
Träningsavgifter 
Träningsavgift är en avgift som föreningen tar ut för att slippa alla former av lotterier och 
försäljningar. Avgiften täcker delar av föreningens kostnader för träning och matcharrangemang. 
 
Vi har inte någon syskonrabatt på träningsavgiften. Däremot kan subvention ges vid förenings-
engagemang under innevarande säsong såsom ledare och styrelsearbete.  
 
Träningsavgiften halveras om en spelare väljer att bli medlem efter årskifte under pågående säsong 
som grundprincip. Eventuella avsteg hanteras genom beslut i styrelsen.  
 
Inbetalning av medlems- och träningsavgift 
Medlems- och träningsavgifterna ska betalas enligt utsänd faktura. De som inte betalat sina 
fakturerade avgifter får inte spela match eller delta i träning. Då licenserna idag är personliga sker 
licensiering först när inbetalning inkommit.  
 
Ledaren ansvarar för att spelare som inte betalat medlemsavgift inte deltar i träning och/eller match. 
 
Grundregeln är att alla som har betalat sin medlems- och träningsavgift och deltar på träningar ska 
få spela match, men varje ledare har frihet och ansvar att utforma sitt lag efter sina spelares 
förutsättningar. Öppenhet från ledaren gentemot spelare och föräldrar om vad som gäller är det 
viktigaste! 
 
 

Cuper/turneringar 
Föreningen står för anmälningsavgifter för maximalt 2000 kronor avseende cuper för varje årskull 
oavsett hur många lag som anmäls. Varje lag väljer själv vilken cup man vill åka på. Laget ska i god tid 
innan sista anmälningsdag anmäla till styrelsen vilken cup man vill åka på.  
 
Alla omkostnader (boende och resa) betalas av den enskilde (självkostnadspris). Lagens kioskkassa, 
sponsring och egna aktiviteter bör nyttjas för att täcka kostnaderna kring cuper. 
 
Gothia cup är den cup som styrelsen i första hand rekommenderar och delfinansierar. Därför ska alla 
spelare i deltagande lag få möjlighet att delta om de själva vill och har möjlighet att delta 
 

Lägerdeltagande 
Att delta på läger är viktigt för spelarnas utveckling. Kostnaderna för läger är oftast stora och därför 
har föreningen begränsningar i att kunna stå för alla delar i utvecklingsstegen.  
 
Spelaren står för alla kostnader i samband med de första uttagningarna.   
 

http://www.cl98.se/
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Föreningen står för kostnaden för ett läger på vägen fram till slutlig uttagning i Smålandslaget. 
Underlag för utlägg ska delges kassör som betalar ut kostnader för utlägg enligt överenskommelse.  
 
Övriga kostnader måste varje spelare själv stå för.  
 
 

Kioskförsäljning 
Ungdomsmatcher 
När föräldrar vill bedriva kioskförsäljning på ungdomslagsmatch (5 år upp till juniorer) tillfaller all 
förtjänst laget. Alla eventuella inköp hanteras själva av lagets föräldrarepresentanter/lagledare. 
 
Seniormatcher 
Ett bemanningsschema till seniorlagsmatcher för dam- och herrlag skapas för hela föreningen där 
föräldrar till spelare i F/P6 – 16 besätter kiosken vid samtliga hemmamatcher.  
 
Schemat anslås på hösten av styrelsens kioskansvariga och skickas ut via mejl i god tid till respektive 
lags lagledare.  Det lag som har hand om kiosken har också hand om entrén. Hela vinsten från kiosk 
och hela entréförtjänsten går till föreningen. 
 
 

Sportavtal 
Sportavtal är skrivet med Intersport som därmed är de som hanterar alla våra klubbkläder och 
matchställ.  
 
Matchställ – färger och färgkombinationer: 
Matchställ Hemmaställ  Blå tröja/blåa byxor/blåa strumpor/gula siffror 
Bortaställ  Vit tröja/Vita byxor/Vita strumpor/svarta siffror 
Overaller   Blå jacka/svarta byxor 
Träningsställ   Blå tröja/blå alt. svarta byxor/blå strumpor 
Nybörjarpaket   Blå tröja/blå byxor/blå strumpor 
Ledartröjor   Blå tröja 
 

Grafisk profil 
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Färger 
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