Policy för de Nordsvenska Distriktslagen
DistriktsSlaget är:
-

Det är distriktens egen tävling och höjdpunkt
Det är första gången som det skapas gemensamma lag från olika föreningar
Det är exklusivt att bli uttagen till distriktets lag
Det är en elitinriktad tävling
Det är en ära att få representera distriktet som spelare
Det är tillfället då spelarkarriärer startas
Det är ett hedersuppdrag att vara coach för ett distriktslag
Det är ett gyllene tillfälle att bygga broar mellan distrikt och föreningar
Det är en mötesplats där kontaktnät mellan spelare skapas och som kan hålla livet ut
Det är ett gyllene tillfälle att stärka distriktets varumärke

Förslag på hur nomineringarna och principerna för uttagningen kan gå till:
-

-

-

-

-

Spelare nomineras till uttagning och läger av föreningarna. Nomineringar görs via epost till av distriktet utsedd ansvarig eller via idrott online. Datum för nomineringarna
bestäms och kommuniceras tidigt av distriktet.
Även coacher nomineras från föreningarna till distriktet.
Samtliga föreningar som har spelare i aktuell ålder uppmuntras att skicka dessa på
träningsläger och uttagningar. Oavsett om det på förhand verkar givet vilka föreningar
som bidrar mest till laget.
Föreningar som har många spelare i rätt ålder, d v s den äldsta årgången bör ta ut dessa
i första hand. Yngre spelare får chansen igen. Föreningar med få eller inga spelare i
rätt åldersklass uppmuntras att nominera spelare ut åldersklassen under.
Vid likvärdig spelstyrka tas spelare ut från mindre etablerad förening ut före spelare
från förening som redan har flera spelare i laget. Etablerade klubbar ska ha en
ungefärlig fördelning av platser.
Laget tas ut för att vara bra nu. Innebär att spelare med längd men inte kunskaper får
vänta till förmån för duktigare spelare som kanske inte har fysik (vid detta tillfälle).
Ett breddläger arrangeras under mitten av hösten.

Laget, träning och andra förberedelser:
-

Laguppställningen presenteras och kommuniceras via hemsidan och deadline ska
hållas.
Planen för träningar efter laguttagning inför resan planeras och kommuniceras tidigt.
Beroende på geografiska förutsättningar läggs träningarna ut så resandet blir så rättvist
som möjligt.

-

-

Till distriktets lag blir 10 spelare uttagna. Distriktet kan ta ut 2 reserver ”på
hemmaplan” som deltar på de sista träningarna för att täcka upp ev återbud på grund
av sjukdom.
Alla spelare som blir uttagna ska, genom sina målsmän, tacka ja till sin plats.
Likaså ska reserverna, genom sina målsmän, acceptera sina platser.
Även målsmän ska känna till ”reglerna” kring laget i förväg.
Lagen gör huvuddelen av sina träningspass under jullovet.
Spelare som inte kan delta vid något träningspass tas inte ut till laget. Ingen träning
inte med i laget.
Träningsmatcher rekommenderas mot klubblag.

Ledare:
-

Ledarteam är önskvärt. Gärna 2 coacher inkl. 1 lagledare. Alternativt kan det vara en
lagledare och en sjukgymnast eller motsvarande.
Ledare ersätts för sitt uppdrag. Arvode, resor och fritt uppehälle.
Distriktscoacherna bör helst ha egen erfarenhet av att ha spelat på elit- eller
landslagsnivå.

Distriktslaget
-

-

Anmälan till Distriktslaget redovisas till SVBF innan slutet på November.
Deadline för beställningar av kost och logi samt betalningar ska ske i föreskriven tid.
Distriktslaget är en elitinriktad tävling och alla lagen bör optimera sina styrkor.
Ledarna ska framförallt vara medvetna om vikten av att alla spelare har förstått vad
som förväntas av den enskilde individen och av laget.
Ledarna ska förstå att spelarna har lika värde och behandla alla på samma sätt.
Ledarna ska vara ett föredöme! På och vid sidan av planen.
Spelarna ska känna till att det är en resultatinriktad tävling med ett kortsiktigt
resultatmål. Innebär att det inte alls är säkert att alla spelare kommer att få speciellt
mycket speltid medan andra spelare kommer att få mycket speltid. Dock ska ingen
spelare bli utan speltid. Klarar eller accepterar man inte detta då tackar man nej till sin
plats.
Distriktet kommunicerar i förväg ut var ev. kritik mot uttagningarna ska ställas till och
har en beredskap för hur den i så fall ska hanteras.
Spelarna ska uppträda i enlighet med Svenska Volleybollförbundets fair play policy
och följa direktiv från coachen/erna.
Lagen stannar till prisutdelningen oavsett hur det går.

Ekonomi, utbildning och övrigt
- Kostnaderna för lägret bekostas av egeninsatser av spelarna.

-

-

Lagen som har möjlighet ska åka tåg till Distriktslaget. Säkert, miljövänligt och billigt
om man är ute i god tid. Biljetter ska bokas 90 dagar innan avresa, då är de som
billigast. Innebär att laget är uttaget runt första december, gärna tidigare.
Matchkläder tas fram med gemensam upphandling. Matchbyxa, matchtröja med
regelrätt numrering.
Spelarna erhåller en t-shirt med tröjnummer, distriktslogga och förnamn på ryggen
Spelarna utbildas så att alla kan skriva matchprotokoll.
Spelarna utbildas på ett enkelt sätt i teambuilding.

Volley Time
-

Volley Time läger/breddläger används för att samla alla spelare med rätt ålder för
träning.
På läger ska alla få plats och synas lika mycket oavsett förkunskaper eller nuvarande
nivå.
Träningar hålls på Volley Time läger under hösten. Då tränar alla som vill men att
man försöker få med de tilltänkta spelarna.
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