Svenska Bandyförbundet – Swedish Bandy Association

Välkommen till föreningsträff – Tema Sport
Välkommen att anmäla din klubb till omgång nummer två av
föreningsträffar i Svenska Bandyförbundets regi. Kommande träff har
temat Sport och bjuder på inspiration och information om bland
annat domare, skridskokul, seriespel för äldre ungdom och
spelarutveckling.
Det är bandydistrikten, Svenska Bandyförbundet och RF–SISU som bjuder in alla bandyföreningar till sammanlagt tre digitala träffar, tänkta att genomföras under mars till juni 2021.
Träffarna vänder sig till föreningarnas alla ledare samt styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.
Träffarna är digitala och genomförs via Teams. Ambitionen är att varje träff varar i max 1,5
timme. Detta möjliggör att ledare i föreningarna ska ha så goda förutsättningar som
möjligt att delta.
Under träffarna presenteras information och presentation av bandysäsongen med start
hösten 2021. Du får information om tävlingar och serier, kommande utbildningar samt vilka
olika stöd föreningen kan söka från Svenska Bandyförbundet och RF-SISU.

Program Tema Sport
• Poolspel
• Skridskokul
• Domare
• Projektstöd
• Distriktets verksamhet
• Seriespel för äldre ungdom
• Trygg bandy
• Spelarutveckling

Välj din klubbs distrikt och anmäl dig här:
•
•
•
•
•
•

Mellan
Nord
Stockholm
Småland
Sydväst
Västergötland

Föreningsrepresentanter som är i behov av mer information tar kontakt med:
lars.wennerholm@svenskbandy.se eller pierre.roos@svenskbandy.se
Nästa träff är planerad till maj/juni och går under temat: Utbildning och Utveckling där RFSISU ger oss information kring råd och stöd. Träffen handlar bland annat om
domarrekrytering, utbildning av ledare i hemmamiljön, Bandyburken, inspirationsdagar och
läger – allt som utvecklar föreningen och ledarna.
Projektstöd:
Alla föreningar kan söka projektstöd för sin utveckling. En tydlig genomgång för alla deltagare kring inom vilka områden det går att söka stöd och hur man söker får du under träffen.
Ansökan och återrapport är enkel och anpassad för föreningarnas verksamhet.
Områden där det finns medel att söka:
Utbildning, ungdomar mellan 13 till 20 år, anpassning till de nya spelformerna samt stöd för
att få igång och behålla ungdomar som tappat fart då träning och spel förhindrats med anledning av Covid19.

