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Tankarna bakom verksamhetsbeskrivningen och utbildningsplanen 

Ungdomsverksamheten i EVS är sedan flera år tillbaka god. För att bibehålla och göra den 

ännu bättre, har vi tagit fram den här verksamhetsbeskrivningen och utbildningsplanen. 

Eftersom föreningens färg är blå så vill vi åstadkomma en ”blå tråd” som får oss alla i 

föreningen att arbeta mot samma mål, och se till att alla lagen arbetar på samma sätt och 

inte blir små klubbar i den stora klubben. 

Utbildningsplanen bygger på tvåårsintervaller från 6-7 års ålder och upp till 17 års ålder. Med 

den vill vi visa hur alla vuxna, ledare såväl som föräldrar ska bemöta, träna och inspirera våra 

barn och ungdomar. Vi vill på detta sätt få alla lag, spelare, ledare och föräldrar att känna 

samhörighet och glädje. 

Varje år startar nya lag. Nya föräldrar blir ledare och nya barn blir bitna av volleyboll. Med 

utbildningsplanens hjälp ser vi till att alla dessa nya människor kommer in på rätt sätt i 

föreningen, känner sig välkomna och förtrogna med hur klubben bedriver sin verksamhet. Vi 

vill skapa och bibehålla en enhetlig grund för ungdomsverksamheten. 

Detta ska vara ett levande dokument, som vi varje år ska titta över och ha möjlighet att 

förändra till något ännu bättre. 
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Verksamhetsidé 

EVS vill göra volleybollen till en trevlig och rolig fritidssysselsättning för barn, ungdomar och 

vuxna oavsett kön och etnisk bakgrund både som spelare eller åskådare i Ängelholms 

kommun med omnejd. 

Vision 

Sveriges bästa volleybollförening 

Vi vill erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till: 

➢ god social samvaro och fostran oavsett ålder och etnisk bakgrund  

➢ klubbkänsla med mycket glädje, skratt och omsorg om varandra  

➢ högsta kvalitet vad det gäller träning, spel och match  

  

Vi vill erbjuda landets bästa volleybollmöjligheter för: 

➢ elitsatsande flickor/damer  

➢ elitsatsande pojkar/herrar som förberedelse till spel i elitserien i annan klubb  

➢ Vi vill vara den förening som för ut svensk damvolleyboll med spel i Europa. 

➢ Vi vill erbjuda sponsorer och samarbetspartner bästa möjliga förutsättningar till 

ökade affärsmöjligheter och positiv varumärkesprofilering. 

➢ Vi vill vara landets bästa volleybollförening grundat på kompetens och 

engagemang av ledare, funktionärer, medlemmar, spelare, samarbetspartners 

och anhöriga. 
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Strävansmål 

 

Elit    Senior   Ungdom 

Spel i europacupen  Dam och herr,  kvalitativ och glädjeinriktad 

    En förening för alla ungdomsverksamhet 

 

 

Mål säsongen 17/18 

 

Elit 

• Gp guld 

• Sm guld 

• 6 svenska spelare från årets trupp fortsätter 18/19 
 

Senior 

• Div 1 lagen slutar topp 3 

• Div 2 lagen slutar topp 3 

• 80% fortsätter spela säsongen 18/19 
 

Ungdom 

• Flickor U16, U18, U23 topp 3 på SM. U 20 vinna SM. Pojkar U16, U18, U20, U23 delta i SM 

• Behålla 90% av spelare och tränare säsongen 18/19 
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I Engelholms Volleybollsällskaps ungdomssektion har vi följande riktlinjer: 

➢ Alla barn är välkomna att börja när som helst under säsongen, men vår 

rekommendation är att börja när säsongen startar i augusti/september. 

➢ Bollen är alltid med på våra träningar. 

➢ Leken och glädjen står i centrum. 

➢ Resultaten kommer i andra hand. Vi försöker vinna våra matcher, men det finns saker 

som är viktigare, t.ex. fair-play och laganda. 

➢ Barnen får hjälp att utvecklas i den takt som passar var och en. 

➢ Tränare tillsammans med föräldrar ser till att bemöta barnen med respekt och stöttar 

dem utan att pressa. 

➢ Vi främjar lagandan. 

➢ Vi verkar för fair-play. 

➢ Vi uppmuntrar spontanidrotten. 

➢ Vi stöttar de som vill hinna med mer än en idrott. 

➢ Alla barn får spela ungefär lika mycket. 

➢ Alla barn får prova olika positioner. 

Ledarskap 

Oavsett ålder så gäller det att hitta varje barn på deras utvecklingsnivå och handleda dem 

vidare. För att stärka dem är det viktigt att jobba mycket med moment de redan kan och i 

lugn takt sedan låta dem öva på nya moment. Gå dock ofta tillbaka för att ytterligare stärka 

deras självförtroende genom att öva på sådant de redan är bra på. Alla kan inte lika mycket, 

men vår strävan är att alla hela tiden utvecklas. 

Förstärk de beteenden och färdigheter som är riktiga – var överdrivet positiv. Beteenden 

som vi inte vill ha, markerar vi genom att på ett vuxet och lugnt sätt tala om varför vi inte 

accepterar det. Alla förstärkningar, positiva och negativa, bör komma i direkt anslutning till 

då det sker. 

Det skiljer väldigt mycket i arbetet med att träna nybörjare respektive elit. Med nybörjare 

måste du ha förmågan att lära ut, så att de lätt förstår. Det handlar om att ge konstruktiv 

kritik, att uppmuntra och visa om och om igen istället. Var lugn, positiv och visa gott humör. 

Det gäller att styra så lite som möjligt under pågående matcher. Det är också viktigt att vara 

bestämd och väl förberedd. Ledarna är de som driver processen. 

Ju mer de kan, desto mer information. Ibland tror adepterna i 13-14 års ålder att de kan det 

mesta, så här gäller det att övertyga dem att det de tränar på är mycket viktigt. Det gäller 

som ledare att vara fantasifull och hitta flera varianter på samma sak. Det handlar mycket 

om att nöta i denna fas. Ledarna är fortfarande de som driver processen. 
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Ju längre de kommer i sin utveckling, desto viktigare blir dialogen. Ungdomarna ska mer och 

mer ta ansvar för sin egen utveckling och bli sin egen tränare. Innehållet blir allt mer 

specialiserat och de försöker utvecklas inom en mängd områden. Den aktive blir den som 

driver processen framåt. 

Ledarrekrytering och utbildning 

Sker främst genom föräldrar till de barn som söker sig till vår verksamhet. Ledarlag är bra, 

inte minst för att ett lag ska fungera långsiktigt, och något vi skall sträva mot. Ungdomar får 

gärna hjälpa till som ledare tillsammans med vuxen. 

Vi är övertygade om att omtanke och sunt förnuft räcker bra till en början, men redan första 

året kommer alla ledare att erbjudas kvalificerad utbildning. Den byggs sedan på varje år. 

Dels genom interna utbildningskvällar dels genom kidsvolleykurs, steg 1, steg 2 osv. Gärna i 

klubbens regi på hemmaplan för att alla tränare ska kunna vara med. Det är viktigt att 

klubben gör allt för att få med alla tränare! Kvaliteten på träningarna och chanserna att 

behålla tränarna ökar då betydligt. Vi skall skapa en bra ”teknikbank” genom att göra egna 

filmer som visar grunderna i all teknik.  

Definition av ledare i EVS 

EVS värdesätter högt samtliga personer som på ett eller annat sätt hjälper till som tränare 

eller hjälptränare i träningsgrupperna. Detta är en förutsättning för vår verksamhet. Det 

finns två roller i laget som vi definierar enl nedan: 

➢ Tränare: 

Är en person som bör vara minst 18 år. Behöver inte ha någon volleyboll bakgrund, det är viktigare 

med en glad och positiv inställning. Bör ha genomgått tränarutbildning och skall kunna leda och 

planera en träning på egen hand. Minst 50% närvaro 

➢ Hjälptränare: 

Är en person som bör vara minst 13 år, behöver inte ha någon volleyboll bakgrund, det är viktigare 

med en glad och positiv inställning. Bör ha genomgått tränarutbildning.  

                            Förmåner för ledare     

För att visa vår uppskattning försöker vi att skapa så många förmåner som möjligt för 

våra tränare och hjälptränare.   

➢ Spelare vars föräldrar är aktiva som tränare betalar endast medlemsavgiften 150 :-/säsong.       

Förmånen gäller i det lag där man är aktiv som tränare. 
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➢ Som tränare betalar man inte terminsavgiften om man själv är aktiv spelare i någon av EVS 

träningsgrupper, utan enbart medlemsavg på 150:-/säsong. 

➢ För träningsgrupperna som spelar level 4, 5, 6 och level 7 och åker till turneringen i 

Örebro på våren så betalar EVS deltagaravgiften för tränarna. Tränarens barn betalar man 

för i vanlig ordning. 
 

➢ Tränare som visar upp medlemskort i entré har fri entré till samtliga matcher i 

damernas elitserie 
  

➢ Samtliga tränare är berättigade till ett gratis EVS träningsställ som beställs på 

Volleybollens dag (två tillfällen/år). Träningsställen förväntas hålla i 36 mån, efter 

uttagsdatum och användas på träningar, matcher och turneringar. 

 
 

Ledarförväntningar: 

Ledarens roll och uppgifter (se även EVS övergripande mål och policys): 

 

➢ Som ledare i EVS ha ansvar för att med föreningens värderingar och mål som grund 

utveckla barn, ungdomar och seniorer i vad som avser färdigheter i att spela 

volleyboll. 

➢ ”Fostra” de aktiva till ett gott kamratskap och en god laganda. 

➢ Verka för ”Fair Play”. 

➢ Du är en förebild för de aktiva. Det är därför viktigt att du agerar trovärdigt. 

➢ Förväntas du ta ditt uppdrag seriöst. 

➢ Förmedla glädje för att spela volleyboll. 

➢ Det förväntas att du deltager i utbildningar i linje med de mål som gäller för 

verksamheten. 

➢ Göra en säsongsplanering tillsammans med ditt ledarlag. 

➢ Redovisa närvaro på träningar och turneringar via sms och informera kansliet ifall ni 

har glömt att redovisa eller inte fått något sms. 

➢ Informera kansliet om spelare har slutat och informera nya spelare som har bestämt 

sig för att fortsätta (max 3 gånger gratis) att registrera sig via hemsidan. 

➢ När ditt lag är matchvärdar se till att funktionärer såsom spelare och föräldrar finns 

på plats. 

➢ Medverka på de tränarmöten som föreningen bjuder in till. 

➢ Vid turneringar och matcher bära föreningens profilkläder så att alla vet vilken 

förening du representerar. 

➢ Vara aktsam med föreningens utrustning samt lokaler. 

➢ Om det uppstår interna problem skall du vända dig ansvarig person i styrelsen (se 

hemsida för mer information) 
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Doping policy 

EVS är en idrottsförening som är ansluten till Riksidrotts-förbundet (RF). 

Det innebär att du som medlem i EVS även automatiskt blir medlem i RF. 

Riksidrottsförbundet liksom EVS tar starkt avstånd från alla former av doping. Den som gör 

sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år. 

Vi välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna. Men vi säger nej till den som vill 

använda sig av otillåtna dopingpreparat. 

 

Drog- och alkoholpolicy 

I samband med match, turnering eller träning alternativt i kläder med EVS:s logo gäller 

följande:  

➢ All drog-, alkohol- och tobaksförtäring i samband med all verksamhet enl ovan är 

totalt förbjuden. Detta gäller även till och från transporter från matcher och 

turneringar. 

➢ Spelare eller ledare som ej följer givna regler skall snarast avstängas tills vidare 

åtgärder är vidtagna. 

➢ Bryts ovanstående regler i samband med turnering skall även respektive snarast 

skickas hem där den enskilde bekostar resan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsbeskrivning och utbildningsplan 

”Den blå tråden” 

 

10 

 

Mobbningspolicy 

Följande definieras som mobbing: 

Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande 

ord eller handling, från en eller flera andra individer. 

Individ kan vara spelare, tränare, övrig föreningsmedlem i EVS, förälder, motståndare, 

domare, åskådare, etc. 

Vad som är kränkande ord eller handling är varje individs enskilda uppfattning. 

 All verksamhet som Engelholms Volley arrangerar eller deltager i skall vara helt fri från 

mobbing. Härifrån ges inga undantag! 

  

Åtgärder vid händelse av brott mot ovan: 

1. Samtal med individ som utfört handlingen / Ansvarig tränare 

2. Samtal med individ och dennes föräldrar / Ansvarig tränare och styrelse 

3. Avstängning från verksamheten / Ansvar styrelse 
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För bredd mot topp 

Vår strävan är att alla som vill ska få hålla på med volleyboll så länge de vill. Alla ska få spela 

ungefär lika mycket. Alla ska få prova olika positioner. Alla skiftas om att vara lagkapten. Alla 

skiftas om att börja matcherna. Vi vill ge alla möjlighet att utvecklas optimalt. Det är viktigt 

att komma ihåg att vissa utvecklas sent t.ex. genom hård träning och från att ha hört till de 

svagaste i en åldersgrupp, kan de vid 15 års ålder vara bäst i sitt lag. Om vi ger dem 

självkänsla och självförtroende på vägen. 

Vinst och förlust 

Hos oss ska alla få känna sig som vinnare. Alla behöver dock lära sig att klara av såväl vinst 

som förlust. Det handlar om att se alla individer oavsett prestationen. Gör jag alltid mitt 

bästa, så är jag en vinnare. Gör jag mitt bästa, så är jag vid gränsen för min förmåga och då 

utvecklas jag.  Alla som utvecklas är vinnare. 

Goda vanor 

En viktig grund är goda vanor. Vi vill ha ungdomar som har som vana att alltid uppträda 

korrekt både på och utanför planen. Vanorna innefattar också inställningen att alltid göra sitt 

bästa och träna så mycket som möjligt. Inställning är troligen den viktigaste egenskapen för 

framgång. Laganda, samarbetsförmåga, rätt kost och drogfritt är andra nyckelbegrepp när 

det gäller goda vanor. 

Spela 

Spelet har en central roll i träningsinnehållet i alla åldrar. Spelet inrymmer hela 

komplexiteten. Med hjälp av smålagsspel, allt ifrån 1-1 och uppåt, ger vi barnen störst 

möjligheter att utveckla alla nödvändiga kvalitéer. Givetvis ska också isolerad teknikträning 

ingå, under förutsättning att den sedan vävs in i spelet på ett naturligt sätt. 

Föräldrar 

Föräldrarnas roll är av stor betydelse för hur barnen mår och utvecklas. Titta på och stötta så 

mycket som möjligt vid träning och match. Stötta utan att pressa. Agera på samma sätt som 

ledarna. Förstärk samma beteende som ledarna uppmärksammar. Uppmuntra till spel på 

fritiden och spela gärna med dem. Se gärna på matcher tillsammans. Be dem gärna berätta 

om positiva händelser för att på så sätt förstärka dessa. 
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Träningsmoment - ålders anpassat 

Vi vill att det skall vara tydligt för alla tränare i klubben att veta vad som skall tränas och 

hur mycket av olika moment som man skall träna i varje åldersgrupp.  Därför har vi gjort 

en enkel värderingstabell där man lätt kan avläsa vid vilken ålder som de olika 

momenten som t.ex. teknik, taktik, styrka, kondition, mental träning o.s.v. skall ingå i 

träningsinnehållet. (se nedan) 

4 = ska tränas 
3 = bör tränas 
2 = kan tränas 
1 = behöver inte tränas 
0 = ska inte tränas 

 

 6-8 år 9-11 år 12-13 år U16 U18 

Teknik           4           4           4           4          4 

Smålagsspel           4           4           4           4          4 
Stort spel           4           4           4           4          4 
Taktik           0           2           3           4          4 
Socialt           4           4           4           4          4 
Lek           4           4           3           2          2 
Domarskap           0           4           4           4          4 
Stretching           0           0           3           4          4 
Självkänsla, mental 
tr 

          4           4           4           4          4 

Uthållighet           1           1           2           3          3 
Styrka, a) allmän           0           0           2           3          4 
              b) Spänst           0           0           1           2          3 
              c) Snabbhet           0           0           2           3          4 

 

Om gruppens spelare är mogna att vidareutvecklas från den åldersnivå de är i, kan man 

gå vidare med nästa åldersnivås mål. 

Klubben 

Klubben vill ta ett stort ansvar för att alla barn mår bra och utvecklas i sitt volleyboll-

spelande. Vi ska se till att ledarna får en gedigen utbildning. Vi ska se till att lagen har det 

material som behövs. Vi har ett övergripande ansvar för utbildningsplanen och dess 

utveckling. Vi arrangerar volleybollens dag varje år för att på att på så sätt öka gemenskapen 

och samhörighetskänslan i klubben.  
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Kidsvolley 6-8 år 

Mål 

Gemensamma 6-7 år        8 år 

➢ Ha skoj med boll och 

på så sätt väcka ett 

stort intresse för 

volleyboll. 

 

o Säker på att fånga 

bollen. 

 

o Säker 

underhandsserve 

med rätt fotställning. 

 

➢ Visar lagkänsla genom 

att acceptera såväl 

sina egna som andras 

misstag. 

 

o Finger- och 

baggerslagskast med 

rätt teknik  

 

o Finger- och 

baggerslagskast med 

god precision 

  o Att med rätt teknik 

kunna kasta med en 

hand. 

 
 

Träningsgrupp Definition och namn på den grupp av spelare som tränar 

tillsammans, antal spelare varierar men ett riktvärde är minst en 

ledare per 10 spelare. Ambitionen är att varje säsong starta en 6-

års grupp flickor resp pojkar. Varje träningsgrupp delas in utefter 

ålder och kön och namnges utefter födelseår, t.ex. F04 alt P04. 

Ambitionen är att det skall finnas en träningsgrupp per födelseår 

och kön. Om träningsgruppen innehar för få spelare alt för få 

ledare kan man slå ihop med annan träningsgrupp. 

Lag Definition och namn på 4-7 spelare som deltar i turnering och 

representerar EVS. 

Träningsmängd         1 ggr/vecka á 1timme. 

Ledarna Omtanke och sunt förnuft räcker långt. Led ett omväxlande 

innehåll och förstärk barnens positiva beteende. Undvik 

korrigeringar. Visa istället en gång till. Korta samlingar. Spela cirka 

halva träningstiden.  
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Viktigt att delta på de interna ledarutbildningarna och ta fasta på 

de riktlinjer som finns i ”kidsvolleykompendiet”. 

 

Om man deltager på turneringar med mer än ett lag skiftas 

ledarna om att coacha de olika lagen vid de olika 

turneringstillfällena. Hänsyn får tas om koppling finns mellan 

tränare (förälder) och barn. 

 Under träning skall alla tränare kunna instruera alla spelare. 

 

 

Spelarna Lyssna vid samlingar. Hjälp till när det behövs. Viktigt att man är 

ombytt och klar i god tid innan träningen startar och att man har 

med sig vattenflaska med vatten i. Som spelare förväntas man att 

uppträda korrekt mot sina lagkamrater, ledare, motståndare och 

motståndares ledare. 

Föräldrarna Svarar för barnens trygghet. Visa uppmuntran med ett positivt 

kroppsspråk. Titta på så mycket som möjligt vid träning och 

match. Uppmuntra till lek med bollar på fritiden och delta själv 

ibland. Vid match och träning hejar föräldrarna från läktaren och 

överlåter resten till ledarna. 

 För att verksamheten skall fungera för alla parter behövs det att 

ett samspel fungerar mellan spelare/förälder/förening. För att 

verksamheten skall fungera har vi följande förväntningar på 

föräldern till spelaren: 

• Betala medl- och trän.avg för att bli spelklar. Licens och 

försäkring blir giltig efter inbetalning. 

• Följa de ordningsregler som föreningen och tränaren 

ställer krav på. 

• Som förälder deltaga på EVS hemma turneringar under 

säsong som funktionär (se sep förfrågan senare) 

• Som förälder hjälpa till med transport till och från 

turneringar. 

 

 



Verksamhetsbeskrivning och utbildningsplan 

”Den blå tråden” 

 

15 

 

Träningsmall          1. Mål och innehåll  

2. Uppvärmning med grovmotorik och lek 

3. Teknik: parvis med några partnerbyten  

4. Spel: smålagsspel och 4-4.  

5. Utvärdering: positiva rundan 

 

Turnering  Alla som tränar och vill spela är med och spelar på turnering.  En 

förutsättning för att spela är att de har betalt medlem och 

terminsavgift. Då de har betalt blir också licens, försäkring 

aktiverat och man får en matchtröja av EVS. Respektive tränare 

hittar detaljerad information i klarlistan (EVS Google drive). 

Oavsett träningsnärvaro får man följa med på turnering så länge 

man har uppfyllt ovanstående kriterier. Spelaren får inbjudan via 

mail när man har skickat in sin medlemsansökan. 

 Klubben betalar anmälningsavgifterna för turneringar i Skånes 

VBF:s regi och den finansieras av medlemmarnas medlems- och 

terminsavgift. 

 Om träningsgruppen önskar och tar beslut på att deltaga på 

någon annan turnering utanför Skånes VBF alt EVS regi så blir den 

100% egenfinansierad av spelar/föräldrar.  

Spelformer vid 

träning och turnering Träningsgruppen och tillhörande lag kan delta i olika levels enl 

Svenska Volleybollförbundets koncept Kidsvolley. EVS 

rekommendationer är att delta enl följande: 

 6 år Starta med level 1 för att sedan vandra uppåt                           

7 år Level 1 alt level 2                                                                                   

8 år Level 2 alt level 3           

                                                Tränaren alt tränarna gör bedömningen i vilken level laget/lagen 

skall delta i. Träningsgruppen anmäler lag utifrån hur många som 

är intresserade. Man deltar med 4-7 spelare per lag, dock alltid 

max 4 spelare på plan. Försök maximera aktiv speltid för spelaren 

genom att anmäla så många lag som möjligt. 
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 Om man är mer än ett lag till turnering så är ambitionen att 

samtliga lag deltar i samma level, d.v.s. ingen nivågruppering 

inom träningsgruppen. Lagen sinsemellan skall vara jämna 

avseende spelkvalité och olika lagindelningar varje turnering. 

Målet är att blanda spelare med olika spelkvalitéer i varje lag. 

Hänsyn får tas till hur spelare fungerar ihop socialt. 

 På turneringar använder man sig av lagnamn där vi använder den 

aktuella coachens förnamn. Exempel på lagnamn är ”EVS Kajsa”. 

Inga tillägg i övrigt. 

 Diskutera inte matchresultat under dagen utan fokusera istället 

på de positiva framsteg som har nåtts under turneringen. 

 Ovan gäller samtliga turneringar under säsongen 

Lyft alt flytt mellan  

Träningsgrupper Det sker normalt ingen flytt av spelare mellan lagen utifrån 

spelkvalité. Om spelaren/föräldrarna önskar byta grupp av olika 

anledningar, skall flytten ske i samråd med ungdomsgruppen, 

befintligt och kommande lag. 

 Den sk lyftmodellen (se ålder 9-11 år) är inte aktuell i denna 

ålderskategori. 
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4-manna 9-11 år 

Mål 

Gemensamma 9-10 år 11 år 

➢ Ha skoj med boll o Underarmsserve med 

rätt teknik 

o Rätt förflyttnings-

teknik i servemot-

tagning 

➢ Få alla att våga o Rätt till bollen under 

träning i kontrollerad 

situation 

o Överhandsserve med 

lätt boll 

➢ Prata på banan o Avslut med precision 

bakom fingerslaget 

o Rätt till bollen under 

matchspel 

➢ Grundposition i 

defence 

o Spel med tre slag i 

diamantuppställning 

o Avslut med precisa 

fingerslag samt avslut 

med precisa spikes 

➢ Grunder i finger- och 

baggerslag  

  

  

Träningsgrupp Definition och namn på den grupp av spelare som tränar 

tillsammans, antal spelare varierar men ett riktvärde är minst en 

ledare per 10 spelare. Varje träningsgrupp delas in utefter ålder 

och kön och namnges utefter födelseår, t.ex. F04 alt P04. 

Ambitionen är att det skall finnas en träningsgrupp per födelseår 

och kön. Om träningsgruppen innehar för få spelare alt för få 

ledare kan man slå ihop med annan träningsgrupp. 

Lag Definition och namn på 4-7 spelare som deltar i turnering och 

representerar EVS.  

Träningsmängd         Målet är 2 ggr/vecka á 1,5 timme. 

Ledarna Var glad och positiv, så att de arbetar avspänt och koncentrerat 

vid inlärningen av teknik. Uppmuntra inlevelsen och uthålligheten 

i deras ansträngningar. Uppmuntra initiativ och kreativitet. Visa 

mycket, prata mindre. Allt enligt modellen; Visa-pröva-instruera-

öva. Ta en teknisk detalj i taget. Spela ca halva träningstiden. 
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 Om man deltager på turneringar med mer än ett lag skiftas 

ledarna om att coacha de olika lagen vid de olika 

turneringstillfällena. Hänsyn får tas om koppling finns mellan 

tränare (förälder) och barn. 

 Under träning skall alla tränare kunna instruera alla spelare. 

 

Spelarna Visa gott kamratskap. Passa tider. Ha med rätt utrustning. Lyssna 

vid samlingar. Hjälp till. Genomgå grundläggande 

domarutbildning. 

 Som spelare förväntas man att uppträda korrekt mot sina 

lagkamrater, ledare, motståndare och motståndares ledare. 

 Från 10-års ålder är man bollrullare på 1-2 dam 

elitmatcher/säsong. Inbjudan kommer från klubben och har man 

förhinder, så ansvarar förälder (spelare) för att byta med någon 

inom träningsgruppen. 

 

Föräldrarna Uppmärksamma samma beteende som ledarna. Uppmuntra till 

volleyboll på fritiden och titta på volleyboll med barnen. Tänk på 

att varje barn alltid gör sitt bästa efter sin förmåga just då. Vid 

match och träning hejar föräldrarna från läktaren och överlåter 

resten till ledarna. 

 För att verksamheten skall fungera för alla parter behövs det att 

ett samspel fungerar mellan spelare/förälder/förening. För att 

verksamheten skall fungera har vi följande förväntningar på 

föräldern till spelaren: 

• Betala medl- och trän.avg för att bli spelklar. Licens och 

försäkring blir giltig efter inbetalning. 

• Följa de ordningsregler som föreningen och tränaren 

ställer krav på. 

• Som förälder deltaga på EVS hemma turneringar under 

säsong som funktionär (se sep förfrågan senare) 
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• Som förälder hjälpa till med transport till och från 

turneringar. 

• Som förälder till deltaga på 1-2 tillfällen som funktionär 

när träningsgruppen är elitfunktionärer under 

elitseriematcher. Gäller inte 9 års gruppen. 

 

Träningsmall 1. Mål och innehåll 

2. Uppvärmning: Grovmotorik och lek 

3. Teknik: Parvis med några partnerbyten. 

4. Spel: Smålagsspel och 4-4 

5. Utvärdering: Nådde vi målet med träningen? Positiva rundan.  

 

Turnering Alla som tränar och vill spela är med och spelar på turnering.  En 

förutsättning för att spela är att de har betalt medlem och 

terminsavgift. Då de har betalt blir också licens, försäkring 

aktiverat och man får en matchtröja av EVS. Respektive tränare 

hittar detaljerad information i klarlistan (EVS Google drive).  

 Klubben betalar anmälningsavgifterna för turneringar i Skånes 

VBF:s regi och den finansieras av medlemmarnas medlems- och 

terminsavgift.  

Vid deltagande i större turneringar som t.ex. Trekungaslaget, 

Kungälv och Mikasa Challenge, Örebro så är dem 100% 

egenfinansierade via deltagaravgifter. Medföljande tränare 

betalar inte för deltagaravgift. Om man har anmält sig, betalat 

delt.avgift och lämnar återbud (oavsett skäl) så kan EVS endast 

betala tillbaka betald deltagaravgift till spelare/förälder ifall 

arrangören har möjlighet att returnera deltagaravgiften till EVS alt 

makulera EVS beställning för vederbörande till arrangör. 

 

 

 

 



Verksamhetsbeskrivning och utbildningsplan 

”Den blå tråden” 

 

20 

 

Spelformer vid 

träning och turnering Träningsgruppen och tillhörande lag kan delta i olika levels enl 

Svenska Volleybollförbundets koncept Kidsvolley. EVS 

rekommendationer är att deltaga enl följande: 

 9 år Level 4                                                                

10-11 år Level 5                                                                                       

                                                   Tränaren alt tränarna gör bedömningen i vilken level 

laget/lagen skall delta i. Träningsgruppen anmäler lag utifrån hur 

många som är intresserade. Man deltar med 4-7 spelare per lag, 

dock alltid max 4 spelare på plan. Försök maximera aktiv speltid 

för spelaren genom att anmäla så många lag som möjligt. 

 Om man är mer än ett lag till turnering så skall samtliga lag delta i 

samma level, d.v.s. ingen nivågruppering inom träningsgruppen. 

Lagen sinsemellan skall vara jämna avseende spelkvalité och olika 

lagindelningar varje turnering. Målet är att blanda spelare med 

olika spelkvalitéer i varje lag. Hänsyn får tas till hur spelare 

fungerar ihop socialt. När ungdomsturneringar har många 

deltagande lag inom samma level så kan arrangören erbjuda olika 

färgnivåer (svart, röd, blå och grön) inom samma level. När detta 

är aktuellt så skall samtliga lag inom träningsgruppen deltaga på 

samma färgnivå. Aktuella turneringar för tillfället är Mikasa 

Challenge, Trekungaslaget och Gränsfejden. 

 På turneringar använder man sig av lagnamn där vi använder den 

aktuella coachens förnamn. Exempel på lagnamn är ”EVS Kajsa”. 

Inga tillägg i övrigt. 

 Undvik att diskutera matchresultat under dagen och fokusera 

istället på de positiva framsteg som har nåtts under turneringen. 

Flytt mellan 

träningsgrupper Det sker normalt ingen flytt av spelare mellan träningsgrupperna 

utifrån spelkvalité. Om spelaren/föräldrarna önskar byta 

träningsgrupp av andra anledningar, skall flytten ske i samråd 

med ungdomsgruppen, befintlig och kommande träningsgrupp. 
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Lyftmodellen Om en träningsgrupp är till antalet spelare för få på träning eller 

match alt det finns spelare som vill träna mer finns det möjlighet 

att ”lyfta” en eller fler spelare från en yngre grupp som har en 

högre spelkvalité för att träna extra med en äldre grupp. 

Förutsättningen är att den aktuella spelaren och tillhörande 

målsman är intresserade att träna mer och i två träningsgrupper 

parallellt. Den aktuella spelaren har alltid sin bas i den 

träningsgruppen som är aktuell för spelarens ålder. Utöver 

träning och match med sin basgrupp kan det bli aktuellt med 1-2 

extra träningar/vecka med en äldre träningsgrupp. Basgruppens 

träningar och turneringar har alltid förtur ifall det krockar. Den sk 

”lyftmodelen” skall ske i samråd med ungdomsgruppen, 

basträningsgruppen och äldre träningsgruppen 

 Ovan gäller samtliga turneringar och träningar under säsongen. 

Både i regionala och nationella turneringar. 
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4-manna 12-13 år 

Mål 

Gemensamma 12 år 13 år 

➢ Alla mål för 9-11 år  o Underhandsserve 

med god precision 

från 4,5 m. 

o Överhandsserve med 

tung boll. 

➢ Ha kul! o Överhandsserve med 

lätt boll. 

o Anfall med tanke. 

➢ Utveckla lagandan o Ansats till spike. o Tajming i spike 

 o God precision i 

passningar. 

o Rätt till bollen i 

servemottagning på 

överhandsserve. 

 o Kunna grunderna i 

defence. 

o Kunna spela utan 

studs. 

 o Spel som oftast 

avslutas med spike. 

 

 

Träningsgrupp Definition och namn på den grupp av spelare som tränar 

tillsammans, antal spelare varierar men ett riktvärde är minst en 

ledare per 10 spelare. Varje träningsgrupp delas in utefter ålder 

och kön och namnges utefter födelseår, t.ex. F04 alt P04. 

Ambitionen är att det skall finnas en träningsgrupp per födelseår 

och kön. Om träningsgruppen innehar för få spelare alt för få 

ledare kan man slå ihop med annan träningsgrupp. 

Lag Definition och namn på 4-7 spelare som deltar i turnering och 

representerar EVS.  

Träningsmängd                    2 ggr/vecka á 1,5 timme. Sommarträning. 

Ledarna Uppmuntra spelare som pratar i syfte att skapa ett klokare spel. 

Uppmärksamma och förstärk beteenden som har med flit och 

engagemang att göra. Förstärk alla beteenden som har med 

vänskap och samarbete både på och utanför planen att göra. Tänk 

på att längdtillväxten gör att en del tillfälligt får problem med 

koordinationen och det som de tidigare behärskade blir nu 
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plötsligt svårt under en period. Därför är det viktigt att vara 

tålmodig och ställa rimliga krav. Nivågruppera ibland i övning och 

spel för att alla ska få lagom utmaningar och kunna utvecklas 

optimalt. Genomför individuella samtal med varje spelare, gärna 

tillsammans med förälder/rar. Spela ca halva träningstiden. 

 Om man deltager på turneringar med mer än ett lag skiftas 

ledarna om att coacha de olika lagen vid de olika 

turneringstillfällena. Hänsyn får tas om koppling finns mellan 

tränare (förälder) och barn. 

 Under träning skall alla tränare kunna instruera alla spelare. 

Spelarna Visa gott kamratskap t.ex. genom att uppmuntra och berömma 

övriga spelare i laget. Passa tider. Förstå att utveckling innebär 

hårt arbete. Ta för dig i matcherna. Den som vågar vinner mycket. 

 Som spelare förväntas man att uppträda korrekt mot sina 

lagkamrater, ledare, motståndare och motståndares ledare. 

 Under säsongen är man bollrullare på 1-2 dam elitmatcher. 

Inbjudan kommer från klubben och har man förhinder, så 

ansvarar förälder (spelare) för att byta med någon inom 

träningsgruppen. 

 

Föräldrarna Uppträd lite mer passivt, men ändå med full koll. De ska känna att 

ni bryr er, men inte nödvändigtvis bland kompisarna. Hjälp dem i 

frigörelseprocessen, men var alltid beredd att ställa upp när de 

ber er. 

 Föräldrarna hejar från läktaren och överlåter resten till ledarna. I 

13-års åldern uppmuntrar till att spela 6-manna i slutet av 

säsongen.  

 För att verksamheten skall fungera för alla parter behövs det att 

ett samspel fungerar mellan spelare/förälder/förening. För att 

verksamheten skall fungera har vi följande förväntningar på 

föräldern till spelaren: 
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• Betala medl- och trän.avg för att bli spelklar. Licens och 

försäkring blir giltig efter inbetalning. 

• Följa de ordningsregler som föreningen och tränaren 

ställer krav på. 

• Som förälder deltaga på EVS hemma turneringar under 

säsong som funktionär (se sep förfrågan senare) 

• Som förälder hjälpa till med transport till och från 

turneringar. 

• Som förälder deltaga på 1-2 tillfällen som funktionär 

när träningsgruppen är elitfunktionärer under 

elitseriematcher. 

 

Träningsmall 1. Mål och innehåll 2. Uppvärmning: volleybollrörelser utan boll, 

grundslag med lugn förflyttning, fys och stretching 

3. Teknik: Parvis och i mindre grupper. Byten av träningskompisar.  

4. Spel: Smålagsspel och 4-4 

5. Utvärdering: Nådde vi målet med träningen? Positiva rundan 

 

 

Turnering Alla som tränar och vill spela är med och spelar på turnering.  En 

förutsättning för att spela är att de har betalt medlem och 

terminsavgift. Då de har betalt blir också licens, försäkring 

aktiverat och man får en matchtröja av EVS. Respektive tränare 

hittar detaljerad information i klarlistan (EVS Google drive).. 

Tränaren/arna avgör när spelaren är redo för att deltaga på 

turnering. Eftersom även den ”nya” spelaren får automatiskt 

inbjudan via mail när man har skickat in sin medlemsansökan, så 

är det viktigt att meddela spelaren och målsman att avvakta tills 

besked kommer från tränaren/arna att vederbörande är redo för 

turnering. 

   

 Klubben betalar anmälningsavgifterna för turneringar i Skånes 

VBF:s regi och den finansieras av medlemmarnas medlems- och 

terminsavgift.  
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Vid deltagande i större turneringar som t.ex. Trekungaslaget, 

Kungälv och Mikasa Challenge, Örebro så är dem 100% 

egenfinansierade via deltagaravgifter. Medföljande tränare 

betalar inte för deltagaravgift. Om man har anmält sig, betalat 

delt.avgift och lämnar återbud (oavsett skäl) så kan EVS endast 

betala tillbaka betald deltagaravgift till spelare/förälder ifall 

arrangören har möjlighet att returnera deltagaravgiften till EVS alt 

makulera EVS beställning för vederbörande till arrangör. 

  

Spelformer vid 

träning och turnering Träningsgruppen och tillhörande lag kan delta i olika levels enl 

Svenska Volleybollförbundets koncept Kidsvolley. EVS 

rekommendationer är att deltaga enl följande: 

 12 år Level 5                                                                  

13 år Level 6 alt level 7                                                                                       

                                                Tränaren alt tränarna gör bedömningen i vilken level spelaren alt 

laget skall delta i. Träningsgruppen anmäler lag utifrån hur många 

som är intresserade. Man deltar med 4-7 spelare per lag, dock 

alltid max 4 spelare på plan. Försök maximera aktiv speltid för 

spelaren genom att anmäla så många lag som möjligt. 

 På träning och lokala, regionala och nationella turneringar finns 

det möjlighet att nivågruppera i level 5 och level 6.  

Hänsyn får tas till hur spelare fungerar ihop socialt. 

Om man är fler än ett lag per level så skall lagen vara jämnt 

indelade avseende spelkvalité. Ett exempel: Träningsgruppen 

består av 12 st spelare som vill deltaga på turnering. Två lag blir 

anmälda till level 6 och ett lag på level 5. De två lagen i level 6 

skall då vara jämna avseende spelkvalité och varierande 

lagindelningar sker under säsongen.  

 På turneringar använder man sig av lagnamn där vi använder den 

aktuella coachens förnamn. Exempel på lagnamn är ”EVS Kajsa”. 

Inga tillägg i övrigt. 
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Flytt mellan 

träningsgrupper Det sker normalt ingen flytt av spelare mellan träningsgrupperna 

utifrån spelkvalité. Om spelaren/föräldrarna önskar byta 

träningsgrupp av andra anledningar, skall flytten ske i samråd 

med ungdomskommittén, befintlig och kommande träningsgrupp. 

Lyftmodellen Om en träningsgrupp är till antalet spelare för få på träning eller 

match alt det finns spelare som vill träna mer finns det möjlighet 

att ”lyfta” en eller fler spelare från en yngre grupp som har en 

högre spelkvalité för att träna extra med en äldre grupp. 

Förutsättningen är att den aktuella spelaren och tillhörande 

målsman är intresserade att träna mer och i två träningsgrupper 

parallellt. Den aktuella spelaren har alltid sin bas i den 

träningsgruppen som är aktuell för spelarens ålder. Utöver 

träning och match med sin basgrupp kan det bli aktuellt med 1-2 

extra träningar/vecka med en äldre träningsgrupp. Basgruppens 

träningar och turneringar har alltid förtur ifall det krockar. Den sk 

”lyftmodelen” skall ske i samråd med ungdomsgruppen, 

basträningsgruppen och äldre träningsgruppen 

 Ovan gäller samtliga turneringar och träningar under säsongen. 

Både i regionala och nationella turneringar. 
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U16 14 år 

Mål 

Gemensamma Höst terminen Vår terminen 

➢ Ha kul! o Block med stick.  

 

o Överhandsserve med 

precision. 

➢ Hitta sin plats i laget. o Bakåtpass för alla. o Hoppserve 

 

➢ Prova olika positioner o Servemottagning med 

plankan mot målet.  

o Backspike 

 o Passarprecision på tre 

punkter 

o Centerspike på A. 

 o Spike med variation. o Defence som läser av 

spikern. 

 o Kunna grunderna i 

rullningar. 

 

 

Träningsgrupp Definition och namn på den grupp av spelare som tränar 

tillsammans, antal spelare varierar men ett riktvärde är minst en 

ledare per 10 spelare. Om träningsgruppen innehar för få spelare 

alt för få ledare kan man slå ihop med annan träningsgrupp. 

 Bokstaven U i U16 står för ”under” 16 år. Spelare som är aktuella 

är således de som är 15 år eller yngre 

Lag Definition och namn på 6-12 spelare som deltar i turnering och 

representerar EVS.  

Träningsmängd          2-3 ggr/vecka á 1,5-2 timmar. Sommarträning. 

Ledarna Fast och bestämd, men också förstående. Övertyga om 

betydelsen av upprepning för att nå automatisering. Uppmuntra 

målmedvetenhet och pålitligt uppträdande. Genomför 

individuella samtal med respektive spelare, gärna tillsammans 

med förälder/rar. Nivågruppera ibland i övning och spel för att 

alla ska få lagom utmaningar och kunna utvecklas optimalt. Spela 

ca halva träningstiden. Tränarna uppmuntrar sina spelare till att 
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bli assisterande tränare i någon av de yngre träningsgrupperna, 

kidsvolley eller 4-manna 9-11 år. 

 Om man deltager på turneringar med mer än ett lag skiftas 

ledarna om att coacha de olika lagen vid de olika 

turneringstillfällena. Hänsyn får tas om koppling finns mellan 

tränare (förälder) och barn. 

 Under träning skall alla tränare kunna instruera alla spelare. 

Spelarna Visa gott kamratskap t.ex. genom att uppmuntra och berömma 

övriga spelare i laget. Förstå att utveckling innebär hårt arbete. Ta 

för dig i matcherna. Den som vågar vinner mycket.  

 Som spelare förväntas man att uppträda korrekt mot sina 

lagkamrater, ledare, motståndare och motståndares ledare. 

 Under säsongen är man bollrullare på 1-2 dam elitmatcher. 

Inbjudan kommer från klubben och har man förhinder, så 

ansvarar man själv för att byta med någon inom träningsgruppen. 

Föräldrarna Uppträd lite mer passivt, men ändå med full koll. De ska känna att 

ni bryr er, men inte nödvändigtvis bland kompisarna. Hjälp dem i 

frigörelseprocessen, men var alltid beredd att ställa upp när de 

ber er. 

 Föräldrarna hejar från läktaren och överlåter resten till ledarna. 

 För att verksamheten skall fungera för alla parter behövs det att 

ett samspel fungerar mellan spelare/förälder/förening. För att 

verksamheten skall fungera har vi följande förväntningar på 

föräldern till spelaren: 

• Betala medl- och trän.avg för att bli spelklar. Licens och 

försäkring blir giltig efter inbetalning. 

• Följa de ordningsregler som föreningen och tränaren 

ställer krav på. 

• Som förälder deltaga på EVS hemma turneringar under 

säsong som funktionär (se sep förfrågan senare) 

• Som förälder hjälpa till med transport till och från 

turneringar. 
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• Som förälder deltaga på 1-2 tillfällen som funktionär 

när träningsgruppen är elitfunktionärer under 

elitseriematcher. 

Träningsmall 1. Mål och innehåll. 

2. Uppvärmning: Volleybollrörelser utan boll, grundslag med lugn 

förflyttning, fys och stretching.  

3. Teknik: parvis och i mindre grupper. Byten av träningskompisar. 

4. Spel: Spelövningar, smålagsspel och 6-6.  

5. Utvärdering: Positiva rundan. 

 

Turnering Alla som tränar och vill spela är med och spelar på turnering.  En 

förutsättning för att spela är att de har betalt medlem och 

terminsavgift. Då de har betalt blir också licens, försäkring 

aktiverat och man får en matchtröja av EVS. Respektive tränare 

hittar detaljerad information i klarlistan (EVS Google 

drive).Tränaren/arna avgör när spelaren är redo för att deltaga på 

turnering. Eftersom även den ”nya” spelaren får automatiskt 

inbjudan via mail när man har skickat in sin medlemsansökan, så 

är det viktigt att meddela spelaren och målsman att avvakta tills 

besked kommer från tränaren/arna att vederbörande är redo för 

turnering. 

 

 Klubben betalar anmälningsavgifterna för turneringar i Skånes 

VBF:s regi och den finansieras av medlemmarnas medlems- och 

terminsavgift.  

  

Vid deltagande i större turneringar som t.ex. Trekungaslaget, 

Kungälv och så är dem 100% egenfinanseriade via 

deltagaravgifter. Medföljande tränare betalar inte för 

deltagaravgift. Om man har anmält sig, betalat delt.avgift och 

lämnar återbud (oavsett skäl) så kan EVS endast betala tillbaka 

betald deltagaravgift till spelare/förälder ifall arrangören har 

möjlighet att returnera deltagaravgiften till EVS alt makulera EVS 

beställning för vederbörande till arrangör. 

Om träningsgruppen deltager i med lag i U-16 mästerskapet så 

betalar EVS resan tur och retur. Resan bokas och arrangeras av 
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EVS. EVS avgör på vilket sätt resan skall utföras. Arrangören 

erbjuder kost och logi, vilket spelaren betalar var för sig. På kost & 

logi kostnaden adderas 20:- för att finansiera administrationen av 

klubbens avlönade kanslist. 

Övriga turneringar är 100% egenfinansierade av spelare/föräldrar. 

 

Spelformer vid 

turnering Träningsgruppen och tillhörande lag kan delta i olika nivåer enl 

Svenska och Skånska Volleybollförbundet. 

 Regionala tävlingar i Skåne: 

● Svart 

● Grön  

 Nationella tävlingar: 

● Svart, mycket erfarna lag med stor spelskicklighet 

● Röd, erfarna lag under toppskiktet 

● Blå, för lag som passerat nybörjastadiet  

● Grön, för lag som precis kommit in i sporten 

                                                   Tränaren alt tränarna gör bedömningen i vilken nivå 

laget/lagen skall delta i. Träningsgruppen anmäler lag utifrån hur 

många som är intresserade. Man deltar med 6-12 spelare per lag, 

dock alltid max 6 spelare på plan. Försök maximera aktiv speltid 

för spelaren genom att anmäla så många lag som möjligt. 

 På träning och lokala, regionala och nationella turneringar finns 

det möjlighet att nivågruppera i de olika nivåerna.  

Hänsyn får tas till hur spelare fungerar ihop socialt. 

 På turneringar använder man sig av lagnamn där vi använder den 

aktuella coachens förnamn. Exempel på lagnamn är ”EVS Kajsa”. 

Inga tillägg i övrigt. 
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U18 15-16 år 

Mål 

Gemensamma 15 år 16 år 

➢ Ha kul! o Överhandsserve med 

god precision. 

o Spike över axeln.  

➢ Ha en egen realistisk 

målsättning. 

o Hoppass  

➢ Utveckla det taktiska 

tänkandet i t.ex. serve 

och defence. 

o Utveckla hoppserven. 

Enbensansats på 

passad boll. 

 

 

Träningsgrupp Definition och namn på den grupp av spelare som tränar 

tillsammans, antal spelare varierar men ett riktvärde är minst en 

ledare per 10 spelare. Om träningsgruppen innehar för få spelare 

alt för få ledare kan man slå ihop med annan träningsgrupp. 

 Bokstaven U i U18 står för ”under” 18 år. Spelare som är aktuella 

är således de som är 17 år eller yngre. 

Lag Definition och namn på 6-12 spelare som deltar i turnering och 

representerar EVS. 

Träningsmängd         3-4 tr/vecka á 2 timmar. Sommarträning. 

Ledarna Dialog. Viktigt att kommunicera, lyssna. Ställ frågor så att 

ungdomarna utvecklar tänkandet. Genomför individuella samtal 

med respektive spelare, gärna tillsammans med förälder/rar.  

Nivågruppera ibland i övning och spel för att alla ska få lagom 

utmaningar och kunna utvecklas optimalt. Spela ca halva 

träningstiden. Ge spelarna möjlighet till inflytande i 

träningsupplägg. Vidareutbildning av de spelare som är 

intresserade av tränar- och domarrollen. 

 Om man deltager på turneringar med mer än ett lag skiftas 

ledarna om att coacha de olika lagen vid de olika 

turneringstillfällena. Hänsyn får tas om koppling finns mellan 

tränare (förälder) och barn. 
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 Under träning skall alla tränare kunna instruera alla spelare. 

 

Spelarna Reflektera över träning och match. Tålamod – acceptera att 

utveckling vanligtvis sker i etapper. Självförtroende – fokusera på 

det du kan i dagsläget och jobba vidare. Taktiskt tänkande – Hur 

kan jag/vi spela för att lyckas ännu bättre. Se konkurrens som 

något positivt. Ta för dig på planen. Den som vågar – vinner 

mycket! 

 Som spelare förväntas man att uppträda korrekt mot sina 

lagkamrater, ledare, motståndare och motståndares ledare. 

 Under säsongen är man bollrullare alt funktionär på 1-2 dam 

elitmatcher. Inbjudan kommer från klubben och har man 

förhinder, så ansvarar man själv för att byta med någon inom 

träningsgruppen. 

 

Föräldrarna Passivt stödjande. Uppmuntra träningsflit. 

 Föräldrarna hejar från läktaren och överlåter resten till ledarna. 

 För att verksamheten skall fungera för alla parter behövs det att 

ett samspel fungerar mellan spelare/förälder/förening. För att 

verksamheten skall fungera har vi följande förväntningar på 

föräldern till spelaren: 

• Betala medl- och trän.avg för att bli spelklar. Licens och 

försäkring blir giltig efter inbetalning. 

• Följa de ordningsregler som föreningen och tränaren 

ställer krav på. 

• Som förälder deltaga på EVS hemma turneringar under 

säsong som funktionär (se sep förfrågan senare) 

• Som förälder hjälpa till med transport till och från 

turneringar. 

• Som förälder deltaga på 1-2 tillfällen som funktionär 

när träningsgruppen är elitfunktionärer under 

elitseriematcher. 
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Träningsmall 1. Mål och innehåll.  

2. Uppvärmning: Volleybollrörelser utan boll, grundslag med lugn 

förflyttning, fys och stretching.  

3. Teknik: parvis och i mindre grupper. Byten av träningskompisar. 

 4. Spel: Spelövningar, smålagsspel och 6-6. 

 5. Utvärdering: Positiva rundan. 

 

Turnering Alla som tränar och vill spela är med och spelar på turnering.  En 

förutsättning för att spela är att de har betalt medlem och 

terminsavgift. Då de har betalt blir också licens, försäkring 

aktiverat och man får en matchtröja av EVS. Respektive tränare 

hittar detaljerad information i klarlistan (EVS Google drive). 

Tränaren/arna avgör när spelaren är redo för att deltaga på 

turnering. Eftersom även den ”nya” spelaren får automatiskt 

inbjudan via mail när man har skickat in sin medlemsansökan, så 

är det viktigt att meddela spelaren och målsman att avvakta tills 

besked kommer från tränaren/arna att vederbörande är redo för 

turnering. 

  

 Klubben betalar anmälningsavgifterna för turneringar i Skånes 

VBF:s regi och den finansieras av medlemmarnas medlems- och 

terminsavgift.  

  

Vid deltagande i större turneringar som t.ex. Trekungaslaget, 

Kungälv så är dem 100% egenfinanseriade via deltagaravgifter. 

Medföljande tränare betalar inte för deltagaravgift. Om man har 

anmält sig, betalat delt.avgift och lämnar återbud (oavsett skäl) så 

kan EVS endast betala tillbaka betald deltagaravgift till 

spelare/förälder ifall arrangören har möjlighet att returnera 

deltagaravgiften till EVS alt makulera EVS beställning för 

vederbörande till arrangör. 

Om träningsgruppen deltager/kvalificerar sig till i U-18 Svenska 

mästerskapet så betalar EVS resan tur och retur. Resan bokas och 

arrangeras av EVS. EVS avgör på vilket sätt resan skall utföras. 

Arrangören erbjuder kost och logi, vilket spelaren betalar var för 
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sig. På kost & logi kostnaden adderas 20:- för att finansiera 

administrationen av klubbens avlönade kanslist. 

Övriga turneringar är 100% egenfinansierade av spelare/föräldrar. 

   

 

Spelformer vid 

turnering Träningsgruppen och tillhörande lag kan delta i olika nivåer enl 

Svenska och Skånska Volleybollförbundet. 

 Regionala tävlingar i Skåne: 

● Svart 

● Grön  

  

                                                   Tränaren alt tränarna gör bedömningen i vilken nivå 

laget/lagen skall delta i. Träningsgruppen anmäler lag utifrån hur 

många som är intresserade. Man deltar med 6-12 spelare per lag, 

dock alltid max 6 spelare på plan. Försök maximera aktiv speltid 

för spelaren genom att anmäla så många lag som möjligt. 

 På träning och lokala, regionala och nationella turneringar finns 

det möjlighet att nivågruppera i de olika nivåerna.  

Hänsyn får tas till hur spelare fungerar ihop socialt. 

Låt alla få spela ungefär lika mycket. Utgå från grundtaktiken. 

Justera om motståndet kräver det. På SM spelar bästa laget. 

På turneringar använder man sig av lagnamn där vi använder den 

aktuella coachens förnamn. Exempel på lagnamn är ”EVS Kajsa”. 

Inga tillägg i övrigt. 
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Grundtaktik för 6-mannaspel (Avser U16 och U18) 

Serve: 

➢ Säker serve i inledningen av ett set, om du missat din senaste serve samt om 
föregående spelare missat. 

➢ Serva på svag servemottagare. Du får direktiv från tränare. 
➢ Serva mellan två mottagare. 
➢ Serva på framlinje servemottagare.  

Block: 

➢ Vänsterspikern hjälper till med centerblocket, när motståndarnas passare är i 
framlinjen. Centern bestämmer var blocket ska placeras. 

➢ Kantblockarna bestämmer var blocket ska placeras, när motståndarna anfaller med 
5:or och 1:or. 

➢ Öppna parren när motståndarnas servemottagning är bra, men stäng den direkt när 
den är sämre och det är tydligt var de kommer att anfalla. 

➢ Blocka inte utan backa, när det är tydligt att motståndarna inte kan anfalla skarpt. 
Dock ej passaren. 

➢ Blocka aldrig backspike. Backa från nät. Dock ej passaren. 
Defence: 

➢ Läs spelet! Tro hela tiden att bollen kommer på dig! 
➢ Ställ dig utanför blockskuggan. Gäller inte position 6 på kantspike. 
➢ Tuff spike spelas mot 3 meters linjen. 
➢ Centern i framlinjen passar, när passaren tar första bollen. 
➢ Backspike Defence: Framlinjen backar något, men tar bara drop. Baklinjen ställer sig 

längre in i plan med 6:an något bakom övriga. 
Anfall: 

➢ Passaren ser till att anfallsspelet blir varierat, men använd bara backspike i nödfall. 
➢ En bit in i matchen ska de spelare som är hetast få lite mer pass. 
➢ Undvik motståndarnas bästa blockare. Du får direktiv från oss tränare. 
➢ Anfallarna ser till att anfalla varierat. Parre/digge, skarp/drop. 
➢ Satsa i anfallet! De som vågar vinner mycket! 

Servemottagning: 

➢ 3 mottagare som tar vars en tårtbit. Arbeta framifrån och bak. 
➢ Kommunicera högt och tidigt. 
➢ Om vi får problem en period: Spela servemottagningen på 3meters linjen. 

Attityd: 

➢ Din attityd på plan och bredvid är jätteviktig! Tro på dig själv och på laget! Var positiv 
och peppa på plan och vid sidan om! Ha kul och se till att alla har kul! 
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➢ Målet är att vinna så många matcher som möjligt och grunden för att lyckas är en 
stark sammanhållning! 
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Policy för spelare i div.2 

Förväntningar på spelare 
Spelaren förbinder sig att under avtalstiden medverka i föreningens verksamhet i enlighet 
med föreningens stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren förbinder sig att avstå från 
handlingar som kan skada föreningens rykte. Spelaren är också medveten om och accepterar 
att laguttagning sker inför varje match. Följaktligen skall spelaren:  

a. utan ersättning, delta i och bidra till föreningens arrangemang som stöd för klubbens 
PRarbete och sponsorverksamhet. Arbete i form av stöttning till föreningens andra tränare 
och som förebild för föreningens ungdomar. Detta arbete kan uppgå till 16h per säsong. 
b. förbinda sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa 
Riksidrottsförbundets dopingregler.   

Förmåner till spelaren 
Möjlighet att ställa upp i alla sm-kval och reskostnad till eventuella sm. 
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Policy för spelare i div.1 

Förväntningar på spelare 
Spelaren förbinder sig att under avtalstiden medverka i föreningens verksamhet i enlighet 
med föreningens stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren förbinder sig att avstå från 
handlingar som kan skada föreningens rykte. Spelaren är också medveten om och accepterar 
att laguttagning sker inför varje match. Följaktligen skall spelaren:  

a. utan ersättning, delta i och bidra till föreningens arrangemang som stöd för klubbens 
PRarbete och sponsorverksamhet. Arbete i form av stöttning till föreningens andra tränare 
och som förebild för föreningens ungdomar. Detta arbete kan uppgå till 20h per säsong. 
b. förbinda sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa 
Riksidrottsförbundets dopingregler.   

Förmåner till spelaren 
Möjlighet att ställa upp i alla sm-kval och reskostnad till eventuella sm. 
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Policy för spelare i div.1 – utveckling 

Förväntningar på spelare 
Spelaren förbinder sig att under avtalstiden medverka i föreningens verksamhet i enlighet 
med föreningens stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren förbinder sig också att 
underhålla och försöka utveckla sin förmåga och skicklighet som volleybollspelare samt att 
avstå från handlingar som kan skada föreningens rykte. Spelaren är också medveten om och 
accepterar att laguttagning sker inför varje match. Följaktligen skall spelaren:  

a. när spelaren nominerats, delta i alla klubbmatcher, träningstillfällen och 
träningsläger, spelarmöten och andra tillfällen av förberedelser inför match och tävling – om 
inte giltigt skäl kommunicerats till tränare i god tid. 
b. utan ersättning, delta i och bidra till föreningens arrangemang som stöd för klubbens 
PRarbete och sponsorverksamhet. Arbete i form av stöttning till föreningens andra tränare 
och som förebild för föreningens ungdomar. Detta arbete kan uppgå till 24h per säsong.  
c. förbinda sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa 
Riksidrottsförbundets dopingregler. 

Förmåner till spelaren 
30% på volleybollskor via vår sponsor Inter sport. Nytt träningsställ vart annat år. Möjlighet 
att ställa upp i alla sm-kval och resor till eventuella sm. 

Alla spelare erbjuds att skriva på ett kontrakt där ovanstående saker ska följas. Vid 
kontraktsbrott faktureras kostnader som uppstått genom förmånerna. 
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 Policy för spelare i EVS elitlag 

Förväntningar på spelaren 
Spelaren förbinder sig att under avtalstiden medverka i föreningens verksamhet i enlighet 
med föreningens stadgar och övriga bestämmelser. Spelaren förbinder sig också att 
underhålla och försöka utveckla sin förmåga och skicklighet som volleybollspelare samt att 
avstå från handlingar som kan skada föreningens rykte. Spelaren är också medveten om och 
accepterar att laguttagning sker inför varje match. Följaktligen skall spelaren:  

a) när spelaren nominerats, delta i alla klubbmatcher, träningstillfällen och träningsläger, 
spelarmöten och andra tillfällen av förberedelser inför match och tävling. Vid dessa tillfällen 
bärs endast den utrustning som föreningen tillhandahåller.  

b) uppsöka av föreningen anvisad läkare, sjukgymnast eller motsvarande för hälsokontroll 
eller medicinsk behandling vid skada eller sjukdom. Sådana besök bekostas av föreningen.  

c) utan extra ersättning, delta i och bidra till föreningens arrangemang som stöd för klubbens 
PRarbete och sponsorverksamhet. Arbete i form av stöttning till föreningens andra tränare 
och som förebild för föreningens ungdomar. Detta arbete kan uppgå till 40h per säsong.  

d) förbinda sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa 
Riksidrottsförbundets dopingregler.  

e) ej diskutera övergång till annan förening utan att informera föreningen 

Förmåner till spelaren 
Beskrivs i enskilt kontrakt som alla elitspelare förväntas skriva på innan seriestart. 

 

 

 

 


