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Del 1. Coach

1.1. Tack!

Först och främst; ett stort TACK för att du är coach i Alvik Basket. Föreningen är helt
beroende av såväl Head coach och assisterande coacher som lagföräldrar, kassörer och
andra vuxna kring lagen.

Alvik basket är en av Sveriges mest historiska klubbar. Klubben startades 1956 av Erik Bremer
och redan 1962 bärgades det första av 19 SM-guld.

Den viktigaste uppgiften för dig som coach är att utveckla alla dina barn/ungdomar i din
grupp. Vi har skrivit den här guiden för att hjälpa och informera dig så kan du kan lägga allt
fokus på att vara ledare. Den här handboken innehåller vad Alvik Basket tänker kring
ledarskap, tränarskapet och vad som krävs för att driva ett lag i föreningen. Den ska helt
enkelt vara en hjälp för hur man kan hantera olika frågor som uppstår. Återkom gärna till
handboken under året när det uppstår frågor!

1.2. Klubbens Värderingar

Klubbens mål är att alla ska trivas i Alvik.

Trivas innebär att känna sig trygg, välkommen och viktig.

Trivas innebär att känna gemenskap, har roligt och utvecklas.

Trivas innebär att känna mod och växande självförtroende.

Varje spelare som slutar för att han eller hon inte trivs, är ett nederlag för oss.

Varje dag gör vi allt för att spelare, coacher och föräldrar ska trivas i Alvik, både på och

utanför basketplanen. Då är det lättare att växa.

Alvik Baskets vision är att vi ska vara ett av Europas bästa växthus för unga basketspelare

och ledare.

I växthuset blir vi ständigt fler.

I växthuset utvecklas vi hela tiden.

Här är det viktigt att vinna. Men inte i alla åldrar och aldrig till vilket pris som helst.

I vårt växthus jämför vi oss med, och lär av, de bästa ungdomsklubbarna i Europa.

Alla spelare och ledare ska följa föreningens värdegrund och uppförandekod. Alvik Baskets
värdegrund är baserad på RFs värdegrund. Läs gärna mer här om barn och ungdomsidrott:
https://www.rf.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdo
msidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-och-ungdomsidrott_bladet.pdf

https://www.rf.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdomsidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-och-ungdomsidrott_bladet.pdf
https://www.rf.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdomsidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-och-ungdomsidrott_bladet.pdf


POA - Prata Om Allt
POA-funktionen finns till hands om någon i vår förening - ung, gammal, spelare, ledare eller
förälder - upplever eller ser något som inte känns okej. Det kan exempelvis handla om dålig
stämning i laget, att det finns synpunkter på coachens uppförande, att någon känner sig
utanför, att det förekommer taskiga kommentarer på Facebook eller att någon utsätts för
sexuella trakasserier. Oavsett om det är något som känns bara lite jobbigt eller jättejobbigt,
så är alla välkomna att ta kontakt med våra POA.

Läs mer om POA här: https://alvikbasket.nu/poa-prata-om-allt/

1.3. Ansvarsöversikt

Här kommer en kort översikt över vad de olika rollerna i föreningen ansvarar för och arbetar
med.

Styrelsen ansvarar för långsiktig vision - organisatorisk och sportslig. Tillsätter Klubbdirektör.
Ansvarar för ekonomin över lång sikt och fastställer klubbens värdegrund.

Klubbdirektören ansvarar för allt sportsligt innehåll. Tillsätter tränare till lag och övriga
aktiviteter. Tar beslut om träningstider.

Kansliet ansvarar för föreningens administration såsom LOK, cuper, ligaspel, fakturering,
material m.m. bortsett från det som faller på lagen själva (se nedan).

Coacher ansvarar för planering och genomförandet av träningar, matcher och övriga
aktiviteter för laget. Se till att ni så tidigt som möjligt diskuterar förväntningarna mellan er
coacher och fyller i lagets verksamhetsplan. Se även till att ta med laget för att gå och titta
på föreningens Herr & Damlag när de spelar hemma i Åkeshovshallen. Förebilder är bra!

Övriga ledare (lagföräldrar, kassör osv) ansvarar för all administration av laget utanför
basketplanen.

1.4. Din utveckling

Din utveckling är av största vikt för klubben. Oavsett om du är en nystartad föräldratränare
eller om du har många års erfarenhet och är arvoderad av klubben ser vi det som vitalt att
du får stimulans och utbildning i tränar- och ledarrollen.

Ett första steg i din utveckling är att läsa igenom och titta på RFs digitala ledarutbildningar:
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranar
e/

https://alvikbasket.nu/poa-prata-om-allt/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/


Nästa steg är att följa Svenska Basketbollförbundets utbildningar:

Man får tillgång till utbildningarna via SBBF:s digitala utbildningsplattform som du hittar på
https://basketutbildning.se/login. För att logga in behöver du vara registrerad i Idrottonline
med en aktuell mejladress. Om du har frågor angående den registreringen, kontakta Alviks
kansli. SBBF:s utbildningar är kopplade till behörigheter som behövs för att få coacha på
olika nivåer.

Vi vill även tipsa om Stockholmidrottens/SISU:s kurser, se deras utbud här:
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm
Stockholmsidrotten har även en grupp på Facebook där de lägger ut om sina olika
tränarforum.

Klubben arrangerar också regelbundet interna clinics för er coacher och för ett tränarregister
med en översikt över alla tränares utbildningsnivå samt sekretariatsbehörighet.

Om du har frågor kring din utveckling och utbildning eller vill ha tips om något är du alltid
välkommen att kontakta Klubbdirektören.

Del 2. Utanför planen
Laget har flera administrativa uppgifter. Nedan har vi försökt guida dig i dessa frågor som
handlar om det som händer utanför planen. Ju smidigare detta sköts desto mer tid och
energi kan läggas på det som händer på planen!

https://basketutbildning.se/login
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm


2.1. Kommunikation

2.1.1. Sportadmin - För laget

Lagen ska själva administrera i Sportadmin. Tränare använder Sportadmin för att kalla till
träningar och matcher. Du som tränare rapporterar även närvaro på de olika aktiviteterna
och uppdaterar kontaktinformation till medlemmar samt tar bort medlemmar som slutat.
Det är av största vikt att ni rapporterar all närvaro, Detta ligger till grund för de aktivitetsstöd
klubben får från kommunen. I dagsläget är detta ca ¼ av klubbens intäkter. Med andra ord
mycket viktiga pengar. Allt ni gör, träningar, matcher, lag aktiviteter såsom att ni som lag går
på herr/dam matcherna, allt ska närvaro rapporteras i Sportadmin.

Det ni ej gör i Sportadmin är att lägga till nya medlemmar, det gör personerna själva via
hemsidan (“Bli medlem”). Kansliet kommer sedan flytta spelarna till rätt lag.

För att få inloggning till sportadmin mailar ni namn, kontaktuppgifter och lag till
kansliet@alvikbasket.nu.

2.2. Roller

För att lagen ska fungera bör lagen ha minst två coacher samt, beroende på ålder och
cupaktivitet, två lagföräldrar och en kassör.

2.3. Lagföräldrar

Lagföräldrars främsta uppgifter är att avlasta coacherna. Detta för att ni coacher ska kunna

fokusera på att träna lagen. Olika coacher vill ha olika mycket hjälp. Bäst är om man tidigt på

säsongen tillsammans pratar igenom vad coacherna ska göra respektive lagföräldrarna:

exempelvis angående cuper (anmälan, resor, boende mm), administrera beställningar av

matchställ, samordna/lägga schema för föräldrainsatser vad gäller försäljning och insamling

till lagkassa mm. Lagföräldrar kan också hjälpa till att ordna lagaktiviteter som pizzakvällar,

fredagsmys, gå och kolla på seniorlagen tillsammans, lagövernattningar.

När spelarna börjar spela seriespel, efter Easybasket, från U13 och uppåt, behöver

lagföräldrarna tillse att vårdnadshavare till spelarna börjar sitta i sekretariatet. Därefter gör

lagföräldrarna scheman för sekretariat för hemmamatcherna. Det kan också vara bra att se

till att man har en sjukvårdsväska för laget.

Lagföräldrars roll är även att verka för att Alviksandan följs och vara föregångare för alla runt

laget, coacher, spelare och andra föräldrar, att värna våra värderingar som Alvikare.

2.4. Riktlinjer och policy för sociala medier

Sociala medier är ett mycket populärt verktyg för kommunikation. Med ett stort antal
användare och med oändliga kommunikationsmöjligheter finns också en ökad risk för att



användarna utsätts för olika typer av kränkningar. Alvik Basket vill självklart göra sitt allra
bästa för att minimera riskerna för detta. Vi har därför tagit fram förhållningsregler och
riktlinjer som gäller för alla som kommunicerar i våra sociala mediekanaler. Läs gärna igenom
hela dokumentet nedan:
https://alvikbasket.nu/riktlinjer-for-sociala-medier/

2.5. Spelare börjar eller slutar

När det börjar en ny spelare i laget är den första åtgärden att personen (eller målsmän)
registrerar sig i Sportadmin (via hemsidan, “Bli medlem”). Detta är viktigt och påverkar
intäkter till klubben och hur många träningstider laget får. När en ny spelare vill börja i Alvik
Basket är utgångspunkten att spelaren ska beredas plats i ett lag. Det är föreningen som
beslutar om vilket lag spelaren ska placeras i. Om du som ledare blir kontaktad av en spelare
(eller förälder) som vill börja spela i ditt lag eller något annat lag i klubben, ska du hänvisa till
kansliet och att registrera sig via hemsidan.

Om en spelare i klubben vill byta lag eller träningsgrupp måste ni stämma av med Kansliet.
Generellt tillåts inga byten under säsong.

Om en spelare slutar i föreningen (slutar helt med basket eller gör en övergång till annan
förening) ska lagledaren makrera Spelaren som “Har slutat” i Sportadmin (klicka på “Ändra”
inne i gruppen och klicka sedan i rutan för att Spelaren har slutat) och meddela kansliet att
spelaren har slutat. Tillse att spelaren har betalat sina avgifter. En exitenkät skickas av
kansliet till berörd spelare samt vårdnadshavare i syfte att föreningen ska kunna dra lärdom
av spelarens tankar samt att spelare och vårdnadshavare känner att det blir ett bra avslut
kopplat till Alviks mission.

2.6. Kläder och material

All utrustning betalas själva av spelarna. Med utrustning inkluderas tränings- och
matchkläder, basketboll i rätt storlek, vattenflaska, skor, ryggsäck etc. Maila
kansliet@alvikbasket.nu eller ringa på 073-0267502.

För ytterligare material till träningar än det som finns i lokalen som träningen hålls i,
kontakta kansliet för diskussion om vad som behövs och om det redan finns inköpt i
föreningen. För material som det har köpts in mycket av och inte underhålls, inte
återlämnas, tappas eller slarvas bort kommer vi inte ersätta under säsongen.

2.6.1 Matchställ

Matchställ beställs på Basketshop, maila info@basketshop.se. Man kan låna med sig prover
från dem till en träning och sen skickar lagledare/coach en lagbeställning till dem.

https://alvikbasket.nu/riktlinjer-for-sociala-medier/


2.7. Ekonomi

2.7.1. Medlemsavgift och spelaravgift

Alla spelare och ledare ska vara medlemmar i föreningen. Föräldrar som vill kunna medverka
på årsstämman måste även de vara medlemmar. Medlemsavgiften är 500 kr per säsong. Alla
spelare ska dessutom betala en spelaravgift, den varierar beroende på ålder och antal
träningstillfällen.

Som tack för att du coachar i föreningen behöver du inte betala spelaravgift för ditt barn
dock behöver du och ditt barn betala medlemsavgift och eventuella cupavgifter för ditt barn.

2.7.2. Lagkassa

Alvik Basket betalar anmälningsavgifter samt domaravgifter för seriespel och vissa cuper

direkt till arrangörerna. Alvik Baskets föräldracoacher får ingen ersättning av lagen.

En del i verksamhetsplanen för laget är att presentera en budget som inkluderar uppskattade

utgifter för föräldrar vid föräldramötet i uppstarten av säsongen.

Laget ska ha en lagkassa för att täcka utgifter som klubben inte betalar. Laget administrerar

denna själva och ber om pengar från de deltagande spelarna om så behövs. Lagkassan skall

betala bland annat cuper, lagaktiviteter, träningsläger med mera.

Klubben vill att lagen eftersträvar att lagkassan skall hållas så låg som möjligt utan att för den

delen orsaka onödigt administrativt jobb, det vill säga att be om pengar för ofta. Vissa lag

väljer att dela upp lagkassan i personliga delar för spelarna. Det kan vara bra om spelarna

jobbar ihop pengar till lagkassan, genom exvis försäljning eller annat arbete.

Inga kostnader förutom de medlems-och spelaravgifter som föreningen fastställer får vara

obligatoriska i något lag för deltagande i vår förening.

2.7.3. Pengar till laget

Det finns olika typer av arbete som laget kan göra för att tjäna in extra pengar. Kontakta

kansliet för tips.

● Försäljning av Alvik Pluskort

● Försäljning av toapapper, julblommor, saffran.

● Arbete på större sportevenemang. Det behövs ofta både vuxna och ungdomar.

● Bedriva cafeverksamhet i Åkeshov & Stora Mossen, från U12. Klubben står för ett

basutbud av varor. Försäljning av detta basutbud ger laget 50% av överskottet.

● Som ideell förening är Alvik Basket beroende av sponsorer. Vi ser gärna att ni aktivt

frågar era föräldragrupper om intresse av att sponsra klubben alternativt enskilda lag.



2.7.4. Fakturering av avgifter

Klubben skickar ut fakturor för medlems- och spelaravgift under sensommaren. Övriga
aktiviteter (t.ex. Basket & Sommarskoj, Skills Camp mm) betalas vid anmälningstillfället. En
faktura skickas bara ut efter sista betalningsdagen tillsammans med en påminnelseavgift.
Om en spelare inte har betalat sin faktura för en övrig aktivitet kommer den inte att få vara
med som deltagare på den aktiviteten.

Del 3. På plan - Träning

3.1. Coacha sitt eget barn

Föräldratränare (begrepp som används inom idrottsforskning)

Alvik Basket anordnar interna workshops för de tränare som är både tränare och föräldrar,

där tränar/föräldrarollen diskuteras. Ansvariga för att anordna dessa workshop är Barn- och

ungdomsutskottets deltagare. Utifrån ett barnrättsperspektiv blir även dialogen med

”tränarbarnen” och lagkamraterna viktigt i syfte att belysa hur de upplever den egna

situationen, då det är en speciell situation (som innebär såväl fördelar som nackdelar) att ha

den egna föräldern som tränare samt att ha en lagkompis förälder som tränare. Spelarrådet

diskuterar och  dokumenterar vad som är viktigt att tänka på då man är både förälder och

tränare samt upplevelsen av att vara ”tränarbarn”. POA-funktionen är behjälplig i detta

arbete.

Länkar föräldratränare

https://www.umu.se/forskning/projekt/utmaningar-med-att-vara-foraldratranare-och-tranar

barn-i-svensk-barn--och-ungdomsidrott/

3.2. Träningsnivå vid olika åldrar

Basket klassas som en sen specialiserings idrott, dvs det är en fördel om utövaren har hållit

på med flera andra idrotter innan en dedikerad satsning på basket inleds. Att hålla på med

flera idrotter parallellt ända upp i gymnasieåldern är en stark framgångsfaktor, det visar

bland annat forskning gjord på NBA-spelare. Det är någonting som vi på Alvik Basket också

rekommenderar. Nedan visar på det antal träningar / ålder som klubben vill att våra barn och

ungdomar ska få tillgång till.

Träningsmängd
Kids Club 3-6 år tränar vid ett tillfälle i veckan.
U8 tränar vid ett tillfälle i veckan.
U9-U10 tränar vid 1-2 tillfällen i veckan.
U11-U12 tränar 2-3 tillfällen i veckan.
U13-U14 tränar 2-4 tillfällen i veckan i vilket fysträning även kan ingå.

https://www.umu.se/forskning/projekt/utmaningar-med-att-vara-foraldratranare-och-tranarbarn-i-svensk-barn--och-ungdomsidrott/
https://www.umu.se/forskning/projekt/utmaningar-med-att-vara-foraldratranare-och-tranarbarn-i-svensk-barn--och-ungdomsidrott/


U15-U19 Light tränar 1-2 tillfällen i veckan, även extra fysträning ska erbjudas.
U15-U19 Elit tränar 4 tillfällen i veckan samt 1-2 fyspass, även extra individuella träningspass
kan erbjudas.

3.3. Träningstider

En gång om året kommer nya träningstider och träningstiderna portioneras ut av Stockholm
Stad utifrån de önskemål som vi har gett dem. Dessa träningstider gäller från mitten/slutet
på augusti till slutet på maj.
Styrelsens riktlinjer är en allmän utgångspunkt om att yngre lag ska träna tidigare och äldre
lag ska träna senare.
Utöver de fasta träningstiderna kan laget själva arrangera ytterligare träningar. Dessa
träningar måste registreras i Sportadmin eftersom de är bidragsberättigade.

3.3.1. Förhållningsregler innan och efter träningstiden

Vi som förening har vissa förhållningsregler som vi måste följa i samband med nyttjande av

Stockholm Stads Idrottsförvaltningens anläggningar. Om vi inte följer deras regler så får vi

som förening en straffavgift, en straffavgift som ni som lag får betala utifrån eran lagkassa.

Se över ordningsreglerna och det är du som tränare som har det yttersta ansvaret för att se

till att reglerna upprätthålls, samt att det är du som tränare som är den sista att lämna hallen

efter att alla spelare har gått.

Larmutryckning ............................................................................................................ 800 kr

(När larmad dörr öppnats eller ytterdörr stått öppen för länge).

Öppen ytterdörr eller öppet fönster ............................................................................ 500 kr

(Ytterdörr som lämnats öppen eller fönster som inte stängts efter avslutad aktivitet).

Tänd belysning .............................................................................................................. 500 kr

(Belysning som ej släckts i anläggningen).

Övrigt material ej återställt .......................................................................................... 500kr

(Gymnastikbänkar, plintar, simlinor, mål, korgar m.m.).

Utryckning/öppning ...................................................................................................... 500 kr

(För kund som kallar på Idrottsförvaltningens personal för att öppna. Gäller ej vid

driftstörning).

Ej nyttjad tid, samt för ej använt kort vid inpassering ............................................. 500 kr

Om man inte använder en bokad tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor/timme. Maila

kansliet minst 72 timmar innan den bokade tiden för avbokning. Har ni en återkommande

bokning och inte använder den tid vid upprepade tillfällen riskerar ni att få alla tillfällen

avbokade resten av säsongen. Blir detta aktuellt kontaktas ni av idrottsförvaltningens

bokningsenhet.



3.3.2. Avbokning av en specifik träningstid

Om laget inte vill använda en specifik tid så återkoppla senast 72 timmar innan
träningstidens början till kansliet om att du vill avboka tiden.
OM träningstider ej används så får klubben böter av Stockholms Stad. Vid utebliven
träningstid utan avbokning, kommer lagkassan betala avgiften.

3.4. Förberedelse och planering av träning

För att ge spelarna en så glädjefull och kvalitativ träningsvardag som möjligt är det av största
vikt att träningarna planeras och förbereds. Kontakta kansliet för att få ta del av klubbens
mall för träningsplanering och genomförande för barn & ungdom.

Länkar till övningsbank
http://www.basket.se/EasyBasket/forcoachen/TraningsupplaggsamtOvningsbank/Ovningsba
nk
https://www.youtube.com/watch?v=eohh_uIwz38&list=PLv8AZB-upK8ZIS-uZpO058yfc39He
71VA&index=1

3.5. Läger

ABC

Varje år arrangerar Alvik Basket ett basketläger, ABC, för alla spelare i klubben men även

spelare från andra klubbar. Det är ett mycket uppskattat läger som ligger i slutet av

sommaren och är en bra uppstart inför säsongen. Anmälan skickas ut från kansliet.

Basket och Höst/Sport/Sommar

På höstlov, sportlov och i början av sommarlovet arrangeras basketläger för de yngre

åldersgrupperna i klubben. Vi brukar hålla till i Åkeshovshallen lägret är under dagtid.

Skills Camp

På höstlov, sportlov och sommarlov arrangerar föreningen avancerade träningsläger för äldre

spelare

Del 4. På plan
Samtliga serier eller cuper som laget själv anmäler sig till skall även anmälas till kansliet via
det här formuläret - https://forms.gle/jTh1CMCphoDAaLZe8

http://www.basket.se/EasyBasket/forcoachen/TraningsupplaggsamtOvningsbank/Ovningsbank
http://www.basket.se/EasyBasket/forcoachen/TraningsupplaggsamtOvningsbank/Ovningsbank
https://www.youtube.com/watch?v=eohh_uIwz38&list=PLv8AZB-upK8ZIS-uZpO058yfc39He71VA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=eohh_uIwz38&list=PLv8AZB-upK8ZIS-uZpO058yfc39He71VA&index=1
https://forms.gle/jTh1CMCphoDAaLZe8


4.1. Seriespel
EB, Easy Basket, ålder U8-U12 (U8 betyder att spelarna fyller 8 under året som avslutar
säsongen osv)
U8 till U12 kan spela EB, ca två matcher i månaden. Anmälan sker via kansliet. Finns i tre
nivåer lätt, medel, svår. Diskutera med kansliet om ni vill ha råd gällande nivå och
laguppdelning.

Anmälan till EB U8-U10 -
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbu
nd/tavling/barnu8-u12/ebu8-u10/ebcu8-u10anmalan/

Serieuppdelning EB U11-U12 och anmälan till extraomgångar -
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbu
nd/tavling/barnu8-u12/ebu11-u12/KalenderEBU11-U12/

Spalding BasketShop Cup, SBC
Seriespel för hela säsongen  inklusive slutspel för U13 till U19. Anmälan sker via kansliet.
Serien är nivåindelad där nivå 1 är högst rankad. Diskutera tillsammans med kansliet
gällande nivå för laget.

Länk till serieöversikten -
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbu
nd/spelprogramresultat/#mbt:11-500$t&0=6

Lions Basket Cup
Lions är för de U13-U19 lag som har spelat nivå 2 och lägre i Spalding dvs om ni inte deltar i
Spaldings slutspel så spelar ni i Lions Basket Cup.

RM
RM är för U15 och U16. Tävlingen spelas under säsongen och är uppdelad i upp till 3
omgångar samt Final Four. För anmälan vänd er till kansliet.

Läs mer här - http://www.basket.se/rm
USM
USM är för U17 och U19. Tävlingen spelas under säsongen och är uppdelad i upp till 3
omgångar samt Final Four. För anmälan vänd er till kansliet.

Läs mer här - http://www.basket.se/usm

Eybl/ Egbl, European Youth Basketball League/ European Girl Basketball League
EYBL spelas, med rekommendation från klubben, från U15 och uppåt. Klubben betalar cup
avgiften från U19.. För anmälan vänd er till kansliet.

http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/tavling/barnu8-u12/ebu8-u10/ebcu8-u10anmalan/
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/tavling/barnu8-u12/ebu8-u10/ebcu8-u10anmalan/
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/tavling/barnu8-u12/ebu11-u12/KalenderEBU11-U12/
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/tavling/barnu8-u12/ebu11-u12/KalenderEBU11-U12/
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/spelprogramresultat/#mbt:11-500$t&0=6
http://www.basket.se/forbundet/Distrikt-BDF/Distrikten/stockholmsbasketbolldistriktsforbund/spelprogramresultat/#mbt:11-500$t&0=6
http://www.basket.se/rm
http://www.basket.se/usm


Till seriematcher tillsätter förbundet domare.

4.2. Cuper

Laget anmäler sig till cuper utefter klubbens rekommendation. Laget skall själva betala för
cuperna. Generellt sett är cupdeltagandet från U12 och uppåt med undantag för
Göteborgsfestivalen där U11 kan följa med.

Gbg Basketfestivalen, Kristi Himmelsfärd
Anmälan sker via kansliet som ordnar transport och boende. Rekommenderas från U11 och
uppåt. Två lägerföräldrar per lag U11-U13, en (1) lägerförälder per lag U14-U16.

Blackebergscupen, September
https://blackebergbasketcup.cups.nu/

Telge Open, Höstlov
https://telgeopen.cups.nu/

Eskilstuna, Maj
https://eskilstunabasketcup.se/

Lundaspelen, Jullov
https://lspbasket.cups.nu/sv/start

Stadium Basketball Cup, Norrköping, April
U12 och uppåt.

Scania Cup, Påskhelgen
Inbjudningsturnering i Södertälje. U13 och uppåt.

Hitta fler cuper på länken nedan:
http://www.basket.se/tavling/Klubbturneringar

4.4. Speltid

Enligt Alvik Baskets policy så är målet är att alla spelare som deltar i laget, det vill säga tränar
kontinuerligt, ska bli kallade till jämnt antal matcher. Alla som blir kallade ska i sin tur få
betydande speltid. För det yngre åldrarna som spelar EB måste alla anmälda spelare spela
minst två perioder enligt EBs regler. Ambitionen i laget ska dock alltid vara att alla ska
utvecklas och få likvärdig speltid sett över hela säsongen.

U8-U12
Alla har samma speltid i varje enskild match och erbjuds lika många turneringar under
säsongen.

U13-U14
Alla kallade spelare skall få speltid. Speltiden behöver inte vara exakt lika under varje enskild
match, men över hela säsongen skall alla i möjligaste mån spela ungefär lika mycket.

https://blackebergbasketcup.cups.nu/
https://telgeopen.cups.nu/
https://eskilstunabasketcup.se/
https://lspbasket.cups.nu/sv/start
http://www.basket.se/tavling/Klubbturneringar


Gällande turneringar så behöver inte alla kallas till varje enskild turnering om det inte går
pga av gruppstorlek eller nivåindelning, men alla skall bli erbjudna lika många turneringar
sett över säsongen.

U15 & -äldre
Alla kallade spelare skall få speltid. Men speltiden i varje enskild match får variera om
coachen anser det nödvändigt. Coachen får även ta ut den hen finner mest lämpade för
varje enskild turnering. Ansvar kvarstår dock för att hitta former för utveckling för alla
individerna i gruppen oavsett nivå.

Ni kan även ha nedan riktlinjer när ni diskuterar.
● Centralt i Svensk Baskets utvecklingsmodell är att alla ska få samma chans att

utvecklas och det får man inte från bänken. Undersökningar visar tydligt att spelare
hellre tillhör ett förlorande lag, men får speltid, än att vara med i ett vinnande lag,
men sitta på bänken.

● Om speltid regleras utifrån träningsnärvaro, tänk då på att vi rekommenderar
multisportande ända upp i 15-16-årsåldern och att träningsfrånvaro på grund av
andra sporter borde räknas som närvaro.

● Forskning visar tydligt att det inte finns något som säger att den som är bäst som
12-åring kommer att vara bäst som 25-åring. Allt för mycket förändras i kroppen
under puberteten, både biologiskt och mentalt. Därför behöver vi av många
anledningar se till att alla får chansen att utvecklas under barn- och ungdomsåren.
Och som sagt, utvecklas gör man inte sittandes på avbytarbänken.

Till sist;

Coachhandboken är ett levande dokument där målsättningen är att den ska uppdateras

kontinuerligt. Kanske just du sitter på en länk med grymma övningar som du vill dela med

dig till dina coachkollegor? Eller annan feedback? Maila kansliet@alvikbasket.nu

mailto:kansliet@alvikbasket.nu

