
 

Unga Ledare 
En satsning i samarbete mellan Kustens IF och RF/SISU 

En satsning på framtiden och på våra ungdomar genom Unga Ledare 

Framtidens ledare finns bland våra ungdomar. Därför ger vi våra spelare födda 

mellan 2004 – 2008 möjligheten att skaffa erfarenheten av att vara ledare för 

ungdomslag i vår förening. För att lyckas med detta stöttar vi dem med en utbildning 

och med bra hjälp av ledarna i de olika ungdomslagen. 

 

Våra mål med satsningen är att 

• ge våra ungdomar födda mellan 2004 och 2008 möjligheten att utvecklas till ledare 

och få en trygghet i rollen som ledare. 

• stärka klubbkänslan i föreningen och mellan lagen samt skapa förebilder för de 

yngsta spelarna. 

• ge ungdomar födda mellan 2004 och 2008 möjlighet att vara ledare i de yngre lagen 

och hjälpa unga spelare i Kustens IF att utvecklas som innebandyspelare och 

lagkamrater. 

• ge alla ungdomar möjlighet till en ledarutbildning. Utbildningen handlar om 

ledarskap, bemötande och föreningens värdegrund. Den handlar även om 

rörelseförståelse och de kommer att få tips på roliga övningar som inte bara är 

innebandyrelaterade. Efter utbildningen får man intyg att man har gått utbildningen. 

 

Så här går det till 

1. Våra blivande Unga ledare får en utbildning under RF/SISUs regi. Denna genomförs 

på en vardagskväll och avslutas med pizza. 

2. I samarbete med de Unga Ledarna placerar vi ut dem i lämpliga yngre lag i 

föreningen. De Unga ledarna kontaktas av de vuxna ledarna för det yngre laget. 

3. De Unga ledarna deltar regelbundet som ledare på det yngre lagets träningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen vill att 

• de vuxna ledarna tar ansvar för att välkomna in de Unga ledarna i laget och ska 

finnas där som bollplank, mentorer och är goda förebilder. 

• de vuxna ledarna ger de Unga ledarna lämpligt och utmanande ansvar på 

träningarna. 

• de Unga ledarna meddelar övriga ledare i laget när de kan vara med på träningar . 

• de Unga ledarna, precis som övriga ledare visar att vi tillhör Sveriges trevligaste 

innebandyförening och lever upp till våra kärnvärden Vilja, Glädje, Omfamnande och 

Engagemang. 
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