
 

Ny ledare i 

Haga Haninge 
 

  



Välkommen som ledare! 

Haga Haninge välkomnar dig som nybliven ledare i något av föreningens många lag.  

Som nybliven ledare vill vi att du ska känna att du har stöd av föreningen och har därför 

sammanställt lite information som gör att du får en snabb överblick av vad det innebär att 

vara ledare i Haga Haninge.  

Föreningen erbjuder huvudtränare och assisterande tränare utbildning efter behov. 

Kontakta kansliet (kansli@hagahaninge.se) för mer information. 

Styrelsen kan du nå på styrelsen@hagahaninge.se. 

Vi tar det från början: 

Lagen delas in i ålderskategorier utifrån barnens födelseår.  

I matchspel benämns åldersgrupperna utifrån den högsta ålder barnet kan ha den pågående 

säsongen. 

För lag upp till U10 deltar barnen i Easy Basket Challenge – EBC. 

EBC är basketaktiviteter där barn upp till 10 år från flera olika föreningar spelar två matcher 

4 mot 4 på liten plan. Matcherna spelas 4x5 min på låga korgar. Ibland anordnar arrangören 

även lekar i samband med matcherna. Tränarna verkar för att alla spelare ska vara delaktiga 

och domarna agerar som matchledare, allt för att barnen ska få en så positiv 

basketupplevelse som möjligt. Ingen poängräkning sker. 

För lag i åldrarna U11 och U12 deltar barnen i Easy Basket – EB.  

EB spelas liksom EBC också 4 mot 4 på liten plan, men nu 6x5 min, där alla spelare ska spela 

minst två perioder. Under en omgång spelar lagen minst två matcher. Matchresultaten i EB 

har ingen betydande roll. Matcherna protokollförs endast för att kommande omgångar ska 

bli så jämna som möjligt. Ett lag kan anmäla sig till en av tre nivåer: lätt, mellan, svår. 

Har man ett lag med många spelare kan man välja att dela upp laget i flera grupper och 

sedan delta i olika nivåer med respektive grupp. 

För lag i åldrarna U13-U20 deltar ungdomarna i seriespel där matcherna spelas 5 mot 5 på 

stor plan.  

Värdegrund och policy 

Följande är ett utdrag från den fullständiga versionen som återfinns på 

http://www.hagahaninge.se/Foreningen/Policyochvardegrund/ 

 
 

mailto:kansli@hagahaninge.se
mailto:styrelsen@hagahaninge.se
http://www.hagahaninge.se/Foreningen/Policyochvardegrund/


 
 
Haga Haninge  
 

 Vi är bra kompisar och har roligt tillsammans 
 Vi ställer upp för varandra och är goda föredömen för andra 
 Vi arbetar för varandras bästa och för att alla ska kunna delta utifrån sina egna 

förutsättningar 
 Vi är föredömen på och utanför planen och respekterar lagkamrater, ledare, domare, 

funktionärer samt våra motståndare 
 När vi representerar Haga Haninge i samband med matcher samt läger och dylikt 

visar vi gott omdöme och uppförande 
Anti doping policy 

Föreningen tar avstånd från användandet av droger, doping och hantering av otillåtna 

medel. Klubben följer RF:s riktlinjer och rekommendationer. En policy och handlingsplan 

finns upprättad. Policyn syftar till att fastställa vilka regler som gäller och hur vi säkerställer att 

undvika dopingfall i vår klubb. 

Ledarvård 

Föreningen skall arbeta för att ledarna ska känna sig trygga i sin roll, utvecklas och känna 
stöd från föreningen. 
 
Föreningen ska säkerställa att alla ledare har utbildning enligt förbundets riktlinjer och 
regler. Föreningen erbjuder ledare ytterligare utbildning efter individuella behov och 
önskemål. Föreningen stöttar ledarna när de har speciella behov. 
 

Match 

Laguttagning utgår från kunnande samt balans i lagen. Andra viktiga faktorer är 
träningsfrekvens samt inställning vid träningar. Det är viktigt att varje lag diskuterar och är 
överens om lagets ambitioner och principer. I ungdomslagen tar vi inte ut fler spelare än att 
alla får spela. 
 
Det finns en oskriven regel inom basketen som innebär att man vid stor ledning inte toppar 
lagen för att vinna så stort som möjligt. Det skall fortfarande vara roligt för alla att spela.  
 

Jämställdhet 

Vi arbetar för att alla, flickor och pojkar, kvinnor och män i vår förening skall ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt lika inflytande. Våra medlemmar skall ges lika 
möjlighet att utöva vår idrott oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder. 
 

Övrigt 

Vi accepterar ingen form av mobbing, rasism eller trakasserier. Avgörande är den utsattes 
upplevelse, inte den trakasserandes avsikt. 
 



Vi använder inte alkohol eller andra droger i föreningens kläder och skall inte vara påverkade 
av alkohol eller andra droger vid föreningens idrottsaktiviteter. 
 
Vid transport som sker i samband med föreningens evenemang skall fordon som används 
vara godkända, skattade och försäkrade. Alla passagerare i fordonet skall använda bilbälte. 
Föraren ska vara ett gott föredöme för andra och följa gällande trafikregler. 
 
Strider något mot våra jämställdhetsprinciper, eller om det förekommer någon form av 
trakasserier, opassande förtäring av alkohol eller droger enligt ovanstående principer, 
anmäls detta till styrelsen som bemöter detta med berörda parter. 
 

Haga Haninges röda tråd (fokusområden i varje utvecklingssteg) 

Det är upp till varje tränare att själv avgöra vad som är ett passande övningsupplägg för det 

egna laget. Följande är en rekommendation av fokusområden i de olika utvecklingsåren. 

Rekommendationen utgår från SBBF:s stegutbildningar, forskning och samlad erfarenhet 

från framgångsrik basketutveckling.   

Basketskola lek och lär 

  Fokus: Motorikövningar, kroppskontroll 

  Träna båda händerna, grunderna för passningar, skott och dribbling 

U8-U10 Deltagande i EBC  

  Fokus: Bollbehandling/bollteknik (dribbling, passning, skott) 

  Utvecklade passningsövningar, skottövningar och dribblingsövningar 

  Give and go - grunder 

U11-U12 Deltagande i EB: lätt, mellan, svår 

  Fokus: Laget som enhet, tempo 

  Give and go - utvecklat, inkastvarianter 

U13 Seriespel: nivå 1, 2, 3 

  Fokus: Anfall och försvarsspel, användande av screen  

U14 Seriespel: nivå 1, 2, 3 

U15 Riksmästerskap - RM 

U16 Riksmästerskap - RM 

U18 Ungdoms SM - USM 

U20 Ungdoms SM - USM 

  



Lagorganisation 

Varje lag bestämmer sin egen organisation. Här är ett förslag på hur flera lag i föreningen 

framgångsrikt delat på roller/uppgifter/ansvar, samt lite information om förväntningarna på 

dessa. 

 Lagledare 

 Huvudtränare 

 Assisterande tränare 

 Lagförälder 

 Kassör 

 

Lagledare 

Har det administrativa huvudansvaret för laget.   

• Ansvarar (i samråd med huvudtränaren) för att boka EBC/EB/cuper samt gör 
anmälningsutskick i samband med dessa.  

• Huvudansvarig för Laget-sidan (lagets egen sida på laget.se).  

• Ansvarar för samordning med övriga lag i föreningen samt styrelsen.  

• Ansvarar för närvarorapportering. Tränarna sköter rapporteringen vid 
träningstillfället och lagledaren gör terminsavslut samt ser till att rapportering sköts i 
enlighet med Haninge kommuns föreskrifter.   

Huvudtränaren 

Har det sportsliga huvudansvaret för laget.  

• Ansvarar för att i samråd med hjälptränarna planera och genomföra träningarna.  

• Har ansvar för att göra säsongsplanering för träningarna.  

• Ansvarar för lagindelning vid EBC/EB/cuper.  

• Bestämmer i samråd med övriga ledare kring laget vilka EBC/EB/cuper som laget skall 
delta i under säsongen.  

• Ansvarar tillsammans med assisterande tränare för närvarorapporteringen i samband 
med träningar och matcher.   

  



Assisterande tränare 

Assisterar huvudtränaren vid träningar och matcher. Fungerar som stöd till huvudtränaren 
och mentor till hjälptränarna. 

• Är ledarstaben behjälplig med att säkerställa den ”röda tråden” följs.   

• Assisterar ledarstaben med förslag till tränings- och matchupplägg. 

Lagförälder  

Ansvarar för praktisk planering kring laget. Delegerar uppgifter till övriga föräldrar i samband 
med aktiviteter.  

Avslutningar  

• Ansvarar för planering och genomförande. 

Övriga aktiviteter (bowling, klättring, etc… ) 

• Ansvarar för planering samt ev. fördelning av uppgifter.  

Egna läger   

• Tar hand om planering samt ser till att bemanna alla uppgifter.   
• Samordnar föräldrar som hjälper till vid cup/läger. 
• Utskick (från Laget-sidan) vid ovanstående aktivitet hanteras av lagföräldrarna.  

Klädbeställningar 

• Ansvarar för klädbeställningar, hämtar testkollektion samt ordnar med beställning. 
Fakturerar med hjälp av kassören de barn (föräldrar) som beställt samt följer upp att 
alla betalar.   

Kassör 

Sköter administrationen av lagets ekonomi samt informerar berörda kontinuerligt. 

Övriga föräldrar  

Deltar i, och hjälper till kring, de aktiviteter som lagförälder anordnar. 

• Alla föräldrar ansvarar för att i möjligaste mån underlätta för lagets ledare 

• Alla föräldrar ansvarar för att hålla sig uppdaterad i nyhetsflödet på laget.se 

• Alla föräldrar ansvarar för att i tid svara på de utskick/kallelser som görs av 
lagledare/lagföräldrar 

• Alla föräldrar ansvarar för att i så god tid som möjligt meddela om barnet inte kan 
vara med på en träning, match eller annan aktivitet som barnet tidigare anmälts till 



• Alla föräldrar ansvarar för att utföra de uppgifter de tilldelats av 
lagledare/lagföräldrar. Om man inte har möjlighet att utföra tilldelad uppgift så har 
man själv ansvar för att byta uppgift med en annan förälder 

• Alla föräldrar utför på ansvarigs uppmaning uppgifter som till exempelvis att baka till 
och/eller bemanna kafeterian i samband med EBC/EB eller seriespelsmatch 

 

Tips från ledare 

EBC-tips 

Som ledare för barn upp till U10 bestämmer du/ni helt själva hur ofta/många EBC-omgångar 

ni vill delta i. 

Täby basket (Swedbank-ligan) och Spånga basket (Coop-ligan) anordnar EBC-omgångar med 

anmälan långt i förväg. Det gör det lätt att planera in matcher med god framförhållning.  

EB-tips 

Som ledare för barn U11 och U12 bestämmer du/ni helt själva hur ofta/många EB-omgångar 

ni vill spela. 

Täby basket (Swedbank-ligan) och Spånga basket (Coop-ligan) anordnar egna EB-omgångar 

med anmälan långt i förväg.  

http://www.tabybasket.se/Turneringar/Swedbankligan 

http://www.spangabasket.se/varforening/Arbetsrum/COOP-ligan 

Det går även att anmäla sig till svenska basketbollförbundets EB-omgångar för U11 och 

U12 (lätt, mellan, svår) och man är då bunden till ett visst antal omgångar höst/vår på 

förutbestämda speldatum. Prata med Haga Haninges kansli för mer information. 

Tips på basket turneringar (flerdagarsturneringar):  

Apr: Eskilstuna basketcup – Eskilstuna (U11-U16)  

Maj:  Göteborgs basketbollfestival – Göteborg (U11-U20) 

Maj: Basketshop cup – Solna (U11-U16) 

Sep: Blackeberg basket cup (U12-U16) 

Okt:  Telge open – Södertälje (U11-U16) 

Anmäl er i extremt god tid till Eskilstuna och Göteborg – 6-9 månader i förväg. 
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