Innebandy För Alla - Vi erbjuder en enkel, rolig sport som är öppen för alla att engagera sig i,
oavsett roll där rörelseglädjen bidrar till ökad folkbildning och förbättrad folkhälsa.
Syftet med #InnebandyForAll är att erbjuda aktiviteter och ta ett samhällsansvar,
vi är mer än en sport.

Motion

Innebandy är något alla skall kunna hålla på med, hela
livet. 3 mot 3 på halvplan, kasta klubborna från mitten
och bara dela lag och köra. Koncepten är många där
verksamheten syftar till att fortsätta inspirera till rörelse
och motion när den ordinarie tävlingsverksamheten
av olika anledningar inte längre är aktuell. Genom
att erbjuda meningsfulla motionsverksamheter på
deltagarnas egna villkor syftar initiativen till att fortsatt
bidra till ökad folkhälsa och intresse för idrott hela livet,
så många som möjligt så länge som möjligt.
Att tävla i Innebandy behöver inte betyda varje helg från
september till april med match en gång i veckan. Det kan
betyda allt från ett motionssammandrag per år till fler eller
mer sporadiska motionsaktiviteter mellan kompisgäng eller
internt i föreningen.

Genom att samla initiativtagare och motionärer genom
att bjuda in till motionssammankomster erbjuder vi
möjligheter till att utbyta nya erfarenheter, samverka och
umgås med bekanta och får värdefull motion. Vill man inte
tävla genom mer organiserade motionsmatcher kan man
alltid hålla igång med öppna träningar, ibland mer spontant
än andra gånger. Genom en enklare motionslicens är du
som spelare alltid tryggt försäkrad som olyckan skulle vara
framme.

Parasport

Idrott skall vara något för alla, oavsett förkunskaper,
fysiska eller mentala förutsättningar. Personer med
funktionsnedsättningar har precis som alla andra behov
av rörelseglädje och möjligheten att få träffa kompisar
och vara en del av den fantastiska idrottsvärlden med
just lagkamrater och ledare. Att bli sedd och stöttad
av ledare, att bli inspirerad att utmana sig själv och
se sig själv utvecklas kan tyckas som en självklarhet
men tyvärr ofta något som inte blir verklighet då
fritidsaktiviteterna ofta kan lysa med sin frånvaro.
Genom att erbjuda föreningar och initiativ stöttning,
utbildning, evenemang och prova på verksamheter kan
personer med funktionsnedsättningar få chansen att bli
en del av idrottsvärlden oavsett vilka utmaningar man står
inför.

Tillsammans erbjuder vi meningsfulla fritidsaktiviteter
på lika villkor där individen sätts i centrum och
aktiviteter formas och skapas efter idrottarens behov och
förutsättningar. Allt för att så många som möjligt skall vara
med i idrotten så länge som möjligt i en så bra miljö som
möjligt.
Med Innebandybollen i centrum skapar vi förutsättningar
för alla att vara med i vår idrott där Innebandyn är
verktyget till folkhälsa, samverkan och kamratskap.

Målgrupper

Vilka är folket i folksporten? Innebandy skall vara till för alla,
internationellt utryckt ”for all” och bjuda in till social, fysisk och
meningsfull fritid där Innebandybollen är verktyget som i centrum
förenar och integrerar människor.
För att nå den ambitionen krävs det att vi arbetar med de målgrupper
som är centrala i vår verksamhet och möter individer på deras nivå.

Med en varmt välkommande, stor tålmodighet, nyfikenhet, öppenhet
och stort mod tror vi att vi har de egenskaper som krävs för att vara en
ansvarstagande samhällsaktör.

Inkludering

Människor som tillåts vara olika bidrar till ökad
förståelse och ökad mångfald. Genom fler perspektiv
och öppna sinnen bjuder vi in till öppet klimat där man
med gott uppförande bidrar till det svenska samhället
med moralisk rikedom och betydande erfarenheter.

Människor som inte bedömas utifrån kön, etnicitet
eller sexuell läggning utan istället i form av handlingar,
ansvar, värdegrund och respekt tillåter istället varanndras
olikheter där alla kommer till tals och bemöts med tillit
och entusiasm.
Inkluderingsarbetet handlar om att engagera fler
målgrupper, reflektera över vilka som på naturlig väg når
idrottsrörelsen och varför vi tillsammans berikas av en
öppnare kultur.
I det arbetet behöver vi se över vilka strukturer och
beteenden som leder till dagens verklighet och hur
vi istället tillsammans kan öppna nya dörrar utan att
nedvärdera det redan väl utförda arbetet.

Integration

Ökad integration bidrar till ökad tillväxt, genom att fler
ges möjlighet till fysiska meningsfulla fritidsaktiviteter
ökar människors tillhörighet i samhället samtidigt som
vi tillsammans är med och bidrar till ökad integration
och sänkta trösklar till vårat gemensamma samhälle.

Genom att bygga hållbara lokala modeller, där lokala
föreningslivet, samhällets instanser så som skola,
fritidsgårdar och andra lokala initiativ samverkar skapar
vi möjlighet för fler individer att integreras i det svenska
samhället. Människor som saknar meningsfullhet riskerar
att hamna i utanförskap, genom att istället öppna dörrar,
bygga forum och nätverk där människor accepteras och
integreras bidrar vi tillsammans till att individer effektivare
kan komma in i det svenska samhället.
Idrotten har oanade möjligheter, Innebandy är en
förhållandevis billig idrott där alla skall kunna vara med
oavsett ekonomi, sociala förutsättningar eller förkunskaper.
Idrott är ett universellt språk där Innebandyn kan ses som
ett verktyg för att öppna dörrar, dörrar som alltid skall
stå öppna. Tillsammans gör vi skillnad, mångfald leder
till en bättre idrottsrörelse där värdefulla erfarenheter
och människor integreras och känner sig välkommen.
Innebandyn bygger broar.

Vår värdegrund

Svensk Innebandys värdegrund handlar om tre ord som visar oss rätt och som vi har
med oss i allt vi gör: Inkludering – Samverkan – Nyskapande De är grunden till Svensk
Innebandys personlighet som i sin tur bygger vad och hur vi gör saker. Att vi exempelvis
behandlar alla jämlikt, arbetar tillsammans och att vi brinner för vår sport men vågar
testa nya idéer. Våra ledord inom #InnebandyForAll är:
Utveckling – Vi skall svara på samhällets utveckling
Ledande – Vi skall ta initiativ
Med inte mot – Vi skall få alla att vara med och motverka utanförskap
Vårat bästa – Vi skall ge allt, sträva efter att vinna men inte till vilken pris som helst
Utbildning – Vi tror på utbildning och utveckling, inte avveckling
Engagemang – Tror Vi Är allting

Samarbetspartners

För att stödja utvecklingen av verksamheten i distriktet behöver vi även hjälp av samarbetspartners. Tillsammans
kan vi fortsätta hjälpa föreningslivet att stödja och bidra till ett bättre samhälle.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att så många som möjligt att stanna kvar så länge som möjligt i en så bra miljö som
möjligt.
När du stödjer #InnebandyForAll idag stödjer du följande:

Kostnadsfria och meningsfulla aktiviteter med fokus på glädje, enkelhet och inkludering.
Idrottsfrämjande verksamheter med målsättning att skapa förutsättningar för god folkhälsa och idrottsintresse hela livet.
Ett Innebandyförbund med många ideella krafter som tar ett samhällsansvar och arbetar med innanförskap,
engagemang och glädje för våra barn och ungdomar.
Utbildning och rekrytering av flera nya ledare.
Meningsfull friskvård där du som partner flera gånger per år får spela
Motionsinnebandy till mycket låg kostnad.
Cirka 2000 matcher per säsong där man tar stort ansvar för matchklimatet mellan spelare, ledare, domare och föräldrar.
Domarutveckling och stöd för våra matchledare och funktionärer.
Starkt fokus på innanförskap inom föreningarna att arbeta med integration och mångfald med stark motverkan för
utanförskap inom Innebandyn, skolan och övriga samhällsaktörer.
En fond med ekonomiska möjligheter där individer med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och
utrustning.
#InnebandyForAllStipendium är ett stipendium till två spelare och en domare varje säsong där vår värdegrund är central
i sin idrottsutveckling.

Kategorier

Social Huvudpartner Som social huvudpartner arbetar vi tillsammans med att utveckla goda samhällsmedborgare.
Med gemensamma insatser där vi hjälper varann att utveckla varanndras respektive verksamhetssområde har vi samma
mål och värdegrund är vi övertygade om att vi tillsammans når ett starkare samhälle. Här arbetar vi med gemensamma
insatser och aktiviteter primärt
Huvudpartner Som huvudpartner utvecklar du #InnebandyForAlls totala verksamhet och investerar resurser aktivt mot
verksamhetens organisation och aktiviteter. Huvudpartners är också de som äger rätten att tillsammans utforma avtal
för expoernas med #InnebandyForAlls verksamhet och värdegrund. Här är ni en symbol för vår våra värderingar och
vi delar exponering av gemensamma varumärken. Här stödjer man samtliga verksamhetsinriktningar och delar aktivt
erfarenheter, feedback och verktyg för den bästa, gemensamma
utvecklingen.
Pris: Från 50.000 SEK per verksamhetsår. Priset kan också variera
beroende på storleken av verksamhetsområde.
Officiella partner Som offiell partner har du möjlighet att stödja
delar i verksamheten, vi har gemensamt syneriger för att utveckla
varandras varumärken och verksamhet men vissa dedikerade
insatser och aktivteter får med plats i engagemanget. Här kan
du som partner exponera dig med specifika insatser som ger
ovärderliga insatser för att kunna fortsätta arbetet.

Värdegrundspartner Värdegrundspartners är vad vi kallar de
partner som arbetar med mindre men för den delen lika viktig
samverkan för samhället. Där är inte primär resurstillförsel det
primära. Med våra värdegrundspartners arbetar vi tillsammns,
mer eller mindre, för att sprida Idrottens och #InnebandyForAll-s
värdegrund. Ibland direkt eller indirekt.
Bli partner? Kontakta info@Innebandyforall.se för att göra
skillnad och ta ditt samhällsansvar!

#InnebandyForAll
info@innebandyforall.se
www.innebandyforall.se

precisreklam.se

Pris: Enligt offert per aktivitet, minimum 10.000 SEK per
verksamhetsår.

