
IKSU beachvolley – Träning VT17 
Inför vårterminen 2017 kommer IKSU beachvolley att införa några förändringar i           
träningsgruppssystemet. Det nya upplägget är ett pilotprojekt i hopp om att erbjuda bättre             
utvecklingsmöjligheter för våra tävlande spelare på högre nivåer, utan att det ska vara på              
bekostnad av de som inte spelat/tävlat lika länge. Träningen kommer att delas upp i två               
delar, den ordinarie träningsverksamheten där de träningsgrupper vi har idag kommer vara            
kvar (dam och herr 1-5) och nytt för i vår blir våra satsningsgrupper (SM och tour) för de som                   
söker mer utveckling. Dessa satsningsgrupper beskrivs längre ner i dokumentet. 
 
I de ordinarie träningsgrupperna kommer indelningen att se ut som tidigare, där både             
tränarens omdöme och tävlingsresultat spelar in. För de som inte har ett tränaromdöme             
kommer man att kallas på try-out, om arbetsgruppen tycker att det behövs. Klubben strävar              
efter att skapa så jämna grupper som möjligt. 

Vi vet inte hur många vi kommer kunna erbjuda en plats i vår, därför kan vi inte garantera att                   
de som tränat i träningsgrupper i höst kommer få fortsätta med det. Varje grupp kommer               
bestå av sex spelare. Antal grupper baseras på hur många tränare vi har tillgängliga. 

Man kommer att kunna söka sig till maximalt två grupper, en ordinarie träningsgrupp och en               
satsningsgrupp, man kan inte få plats i mer än en satsningsgrupp. 

Styrelsen och de inblandade arbetsgrupperna vill tydliggöra att upplägget ska prövas under            
våren 2017 och kommer utvärderas efter vårterminens slut. 

Tour-grupp 
Vi kommer starta en träningsgrupp för de spelare som spelar på tour-nivå.Syftet med             
gruppen är att ge utvecklingsmöjligheter genom ekonomisk stöd för att gruppen ska få             
utvcklas på bästa möjliga sätt.  

● Pengar för att spendera på de sätt som gruppen anser är bäst 

○ PT-timmar 

○ Halltid 

○ Träningshelg 

○ Fysträning 

○ Övrigt  

Krav på spelare 
Spelare i gruppen förväntas: 

● Efterfölja de regler/krav som är gemensamt satta av gruppen 
● Ställa upp som tränare för klubben, träningsgrupp/träningshelg 



● Satsa på att spela på Swedish Beach Tour 

Urval 
Vid urvalet till gruppen kommer endast de spelare som spelat på touren under tidigare              
säsonger och har ambitionen att spela på touren under säsongen 2017, bli erbjudna en              

plats.  

SM-grupp 
Vi kommer starta en satsningsgrupp för de spelare som satsar/vill satsa på beachvolleyboll.             
Den här gruppen är för spelare som ännu inte har spelat på touren, men har ambitionen att                 
tävla för IKSU beachvolley och som är villiga att lägga ned mycket tid för att utvecklas.                
Gruppen kommer bestå av 8 damspelare och 8 herrspelare. 
 
Syftet med SM-gruppen är att ge spelare bättre utvecklingsmöjlighet genom ett extra            
schemalagt beachpass per vecka (lördag eller söndag), ett strukturerat träningsupplägg för           
fysträning samt tillgång till PT-tränare motsvarande 1 gång/vecka. Denna grupp lämpar sig            
för spelare som har ambition att satsa inom beachvolley och har möjlighet att träna minst 5                
pass/vecka (beach+fys).  
 

Krav på spelare 
Spelare som ingår i gruppen ska: 

● Ställa upp som tränare för en träningsgrupp (alt. vara tävlingsledare i undantagsfall). 
● Fysträna minst 2 ggr/vecka 
● Vara med på det schemalagda beach-passet på helgen 
● Göra en seriös tävlingssatsning mot SM (t.ex. tävla utanför Umeå minst 3 ggr under              

säsongen 2017) 
 
Kraven på spelare i SM-gruppen kommer följas upp genom närvarorapportering på           
beachpassen och träningslogg för fyspassen. Efterföljs inte de uppsatta kraven kommer           
spelare att tappa sin plats och platsen kan komma att erbjudas till en annan spelare.               
Ansvarsgruppen kommer att följa upp detta men styrelsen tar alltid ev. beslut. 

Urval 
Vid urvalet till gruppen kommer ambition och tränings- och tävlingsvilja värderas högst.            
Utifrån ansökningarna kommer en utvald ansvarsgrupp att föreslå en grupp med spelare            
som uppfyller de uppsatta kraven. Vid många ansökningar kommer urvalet baseras på            
spelarnas nivå (entrypoäng för TP1 2017).  
 
Frågor gällande SM-gruppen ställs till Henrik Lundqvist. 
 
 



Nedan följer de länkar som används vid ansökan: 
 
Ansökan träningsgrupp:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV6lGbuCrnGVcjRS73G-llFzqbiQJUf6QNgYqQ
OS9Ygg9ogg/viewform 
 
Ansökan SM-grupp: 
https://docs.google.com/forms/d/1E3fJuLMGluHDZvetiCGPdpqIaGU1FOcKPzksEy_q4CE/e
dit 
 
Ansökan Tour-grupp:  
https://docs.google.com/forms/d/1f-n2i5xyM94-OK6Ust4btt1_N9FTEq5mZnI7ZOuU9sY/edit 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV6lGbuCrnGVcjRS73G-llFzqbiQJUf6QNgYqQOS9Ygg9ogg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV6lGbuCrnGVcjRS73G-llFzqbiQJUf6QNgYqQOS9Ygg9ogg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1E3fJuLMGluHDZvetiCGPdpqIaGU1FOcKPzksEy_q4CE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1E3fJuLMGluHDZvetiCGPdpqIaGU1FOcKPzksEy_q4CE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1f-n2i5xyM94-OK6Ust4btt1_N9FTEq5mZnI7ZOuU9sY/edit

