”Så många fotbollsintresserade som möjligt så länge som möjligt”

FÖRENINGSPOLICY OCH
RIKTLINJER
ÅBY IF
”BLÅ TRÅDEN”
Åby IF:s värdegrund

Utarbetad av Åby IF:s styrelse, fotbollsgrupp och medlemmar.
Fastställd av Åby IF:s styrelse
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Föreningspresentation
ÅBY IF bildades den 22 oktober 1922 och är en snart 100 år ung ideell förening.
ÅBY IF bedriver en senior och ungdomsverksamhet inom fotboll samt gymnastik. Föreningen riktar sig primärt till boende i
ÅBY och Jursla området, men välkomnar med öppen famn aktiva från andra områden att delta i verksamheten.
Föreningen är en äkta breddförening, med individen i centrum. ÅBY IFs slogan är: ”Så många fotbollsintresserade som
möjligt så länge som möjligt”. Vår målbild är lust och ambition.
Hos oss kan alla vara med, både den som spelar för kamratskapens skull som den som vill utvecklas så bra som möjligt.
Antal medlemmar i föreningen är drygt 1100 varav ca 900 aktiva samt 200 stödmedlemmar.
Åby IF är lite extra stolta över att vi har så många tjejer och kvinnor i föreningen.
Ungefär 250 tjejer, 20 kvinnliga ledare och kvinnliga styrelsemedlemmar och personal.
Vi erbjuder många olika inriktningar för fotbollsintresserade, så att alla kan hitta sin nivå och lag:
Flickfotboll (5 - 12 år)
Pojkfotboll (5 - 12 år)
Ungdomsfotboll tjejer (13 - 17 år)
Ungdomsfotboll killar (13 - 17 år)
Ambitionsfotboll (killar och tjejer) 13 - 15 år
Damfotboll
Herrfotboll
Ledarfotboll
Motionsfotboll (Fun n play) & (Utmaningen)
De aktiva ingår i de 40 lag/grupper som finns representerade i verksamheten, vilket gör oss till Norrköpings näst största
fotbollsklubb.
Fotbollssektionen bedriver sin verksamhet på ÅBY IP/Humpen/Gaddensvall. Föreningen har sitt klubbhus på Åby IP.
Gymnastiksektionen har sin verksamhet i Jurslaskolans gymnastiksal.
Föreningen har fast anställd personal, en ideell styrelse och ett 90-tal ideella ledare, men lika viktigt är engagemanget hos
alla föräldrar och anhöriga. Hur Åby IF kommer att utvecklas beror på hur vi alla verkar och agerar i framtiden. I samband
med anläggandet av planerna bildades ett anläggningsbolag, Åby IF Anläggnings AB, för att ge ekonomiskt bäst effekt för Åby
IFs medlemmar.
Åby IF omsätter numera ca 4 miljoner kronor om året och den enskilt största intäktskällan för föreningen är
föreningsavgifterna, följt av medlems- och anläggningsbidrag. De två senare är beroende av antalet betalande och aktiva
medlemmar, så föreningsavgifterna är kritiska för verksamheten. Hösten 2013 anlade Åby IF två nya konstgräsplaner, en 11
mot 11- och en 7 mot 7 plan. Detta i kombination med alla våra andra gräsplaner gör att vi har en av regionens modernaste
träningsanläggningar. Med dessa nya möjligheter kan föreningens många lag bedriva fotbollsträning ute i friska luften, mer
eller mindre året runt. Hela anläggningen är numera ”En rökfri anläggning”.
Åby IF är en säljfri förening, vilket innebär att Åby IF inte kommer begära att varje lag eller förälder ska sälja olika varor för att
stötta den gemensamma budgeten. Lagen kan själva välja att göra aktiviteter som stämmer med Åby IFs profilguide för att
dra in extra pengar till sitt lag. Dock kan aldrig den enskilde medlemmen tvingas att sälja något, utan har alltid rätten att
betala vad aktiviteten/cupen, m.m. faktiskt kostar. Föreningen har däremot några viktiga arrangemang varje år, som till
exempel midsommarfirandet, där föräldrar och lag bidrar till att de kan genomföras. Likaså gäller en fördelning på service till
medlemmarna, gällande kiosktider, anläggning m.m. Det är också en del i byggandet av gemenskap och föreningsandan.
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Åby IF vill vara en aktiv del av gemenskapen i Åby kommundel och aktivt verka för samarbete och bra förutsättningar att
utöva idrott för barn och ungdomar. Åby kommer med den nya hallen, våra konstgräsplaner, byggnationer i Åby m.m. att
vara en attraktiv och växande kommundel, men för att nå den fulla potentialen krävs samarbete med andra föreningar och
idrotter samt en aktiv, positiv påverkan på kommunen, skolorna m.m. Föreningslivet generellt går in i en fas där trenden är
minskat engagemang bland föräldrar och idrottande i tonåren, vilket alla är ense om att det är en problembild för såväl
samhälle som föreningar. Åby IF vill verka proaktivt och se nya möjligheter för att vända denna negativa samhällstrend, så
framtidens föräldrar har ett blomstrande och positivt föreningsutbud för sina barn.

Vision
Barn och ungdom:
Med spelarens utveckling i centrum ska ÅBY IF Ungdomsfotbolls verksamhetsidé bedriva fotbollsutbildning och
spelarutveckling av högsta kvalitet i samarbete med andra samhällsaktörer. Grundtanken är ”så många fotbollsintresserade
som möjligt så länge som möjligt”.
Senior:
Åby IF ska erbjuda högkvalitativ tränings- och matchförutsättningar för våra seniorlag. Föreningen vill spela på den serienivå
som stämmer med vår filosofi. Målet är att ungdomsverksamheten verkar så att föreningen alltid har egna produkter i
seniorverksamheten på såväl Herr- som Damsidan.

Mål
Åby IF vill erbjuda fotbollsintresserade ungdomar och ledare en bra, positiv, variationsrik och meningsfullaktivitet i en
stimulerande miljö. Ungdomarna får då möjlighet att utvecklas och utifrån eget intresse och egna förutsättningar nå de mål
de själva har satt upp genom de olika utvecklingsstegen. För det krävs ett starkt engagemang i alla led med spelare, tränare
men också föräldrar. Likaså krävs synen att spelaren är föreningens, inte lagets, spelare. Åby IF ska alltid se till individens
bästa och inte stå i vägen för de spelare som utvecklas snabbare och vill lite mera.
Ungdomsverksamheten i föreningen bedrivs med utgångspunkt från Åby IFs värdegrunder, Svenska Fotbollförbundets Spela,
Lek och Lär, svensk barn- och ungdomsfotbolls mål och riktlinjer med värdegrund, ledstjärnor och policys samt Svenska
Fotbollsförbundets Spelarutbildningsplan

Målet med vår verksamhet är att i all träning ha med följande delar:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ha roligt
Verksamheten ska präglas av lekfullhet och positiv inställning
Alla som vill ska få vara med
Med utbildade ledare erbjuda en bra kvalitativ och genomtänkt utbildning för de aktiva
Lära spelarna att umgås i grupp och ta hänsyn till varandra som leder till en stark lagkänsla
Spelaren ska förstå och respektera fotbollens och föreningens regler
Fotbollens olika termer
Erbjuda extra träningar, olika träningsmoment ibland med externa tränare för komplettering i träningen och utveckling
av individen
Uppmuntra spelare att syssla med olika idrotter och ha förståelse för att det under vissa delar av säsongen kan påverka
träningsnärvaron till viss del
Verka för rent spel både på och utanför planen
Aktivt arbeta för ett drog- och dopingfritt idrottsutövande
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Föreningens olika policys:
För att föreningens mål och vision ska uppnås har vi som stöd till föreningens riktlinjer, utbildningsplan i
träning och match tagit fram olika policys för ledare, spelare och förälder/vårdnadshavare.

Ledarpolicy:
Som ledare i Åby IF ska jag:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

efterleva föreningens värdegrund och följa föreningens policy och riktlinjer.
som ledare inom barn- och ungdomsverksamheten följa Åby IF Tränar- och ledarutbildningsstege.
aktivt ta del av den information som Åby IF tillhanda håller för mig som ledare - tränare. Information kan
komma via föreningens hemsida, mail etc.
respektera de plantider mitt lag har tilldelats. Det finns möjlighet att ha samlingstid före eller efter träningen,
men då genomför jag den på annan plats på IP.
delta på föreningens ledarträffar, vid förhinder ska jag meddela den som bjudit in till träffen.
följa föreningens spelarutbildningsplan i träning och match.
sätta spelarens utveckling i centrum och låta spelare ta klivet både uppåt och neråt för bästa utveckling och
utbildning för spelaren. Det ska ske i samråd med föreningens fotbollsansvarig, spelaren, spelarens
vårdnadshavare och ledarna för respektive lag.
se till att spelare får speltid som främjar spelarens utveckling.
på ett positivt sätt leda, motivera och uppmuntra spelarna under träning och match.
använda ett vårdat språk.
aktivt bygga relationer mellan ledare/tränare i andra årskullar både på flick- och pojksidan.
samarbeta med alla spelare och ledare i ÅBY IF i positiv anda - för allas trivsel och klubbkänsla.
tillsammans med mina ledarkollegor genomföra två föräldramöten per år, ett möte under februari/mars och ett
möte under september/oktober. Vid varje föräldramöte ska föreningens policydokument och riktlinjer
presenteras.
alltid bära föreningens ledarkläder när jag representerar ÅBY IF vid träning och match.
komma först och gå sist vid träning, match eller andra gemensamma aktiviteter.
hälsa motståndare och domare välkomna vid våra hemmamatcher.
samarbeta med andra lag inom Åby IF. Det är föreningen som avgör hur fotbollen ska bedrivas för att alla
spelare ska få så bra utbildning som möjligt.
vara öppen för samarbeten och utbyten med andra föreningar och skolor på olika nivåer för att utveckla Åby IF.

Om jag bryter mot dessa regler kan jag komma att stängas av från ledar-, tränar- och andra uppdrag i Åby IF.
Alla ledare (aktivitets- och organisationsledare) i Åby IF ska uppvisa ett begränsat utdrag från polisens belastningsregister
regelbundet.
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Spelarpolicy:
Åby IF tillhandahåller ledar- och träningsförutsättningar av hög kvalitet.
Spelaren ansvarar själv för den egna utvecklingen.

Som spelare i Åby IF:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ska jag uppföra mig som en god representant för föreningen.
ska jag göra mitt bästa på träning och match.
ska jag visa respekt för motståndare, domare, ledare och lagkamrater.
”Uppträd mot dina med-, motspelare och funktionärer så som du själv vill bli bemött”
har jag ett ansvar att följa det som mina ledare säger, både på och utanför planen, i samband med aktivitet som
anordnas av föreningen.
ska jag använda ett vårdat språk och verka för rent spel både på och utanför planen.
ska jag komma till träning och match, ledarna meddelar samlingstid.
ska jag meddela mina ledare när jag har förhinder att delta i träning eller match.
deltar jag inte aktivt i träning eller match om jag är skadad eller sjuk.
förstår jag att jag inte blir uttagen till match om jag inte svarar på kallelser eller uteblir från träningar utan giltigt
skäl.
ställer jag upp när andra lag i föreningen behöver mig för att kunna genomföra matcher och cuper.
säger jag till min ledare eller föreningens fotbollsansvarige om jag upplever att jag eller någon kompis blir utsatt för
något som inte är okej.
är jag utvilad, har ätit mat och druckit tillräckligt med vatten inför träningar och matcher.
ska jag bära benskydd både vid träning och match.
har jag mössa och varma kläder med mig att ta på efter träning under den kallare perioden på året.
är det mitt ansvar att hålla ordning på min utrustning, i den ingår även vattenflaska.
tar jag ett gemensamt ansvar ihop med ledare och övriga spelare för material och våra anläggningar i samband med
träning, match eller andra aktiviteter.
förstår jag att föreningen består av oss alla som verkar i den och att alla spelare, oavsett nivå, betalar sin
föreningsavgift för att vara med och bidra till verksamheten.
Om jag inte följer föreningens riktlinjer har föreningen rätt att tillfälligt stänga av eller permanent utesluta
medlemmar ur föreningen.
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Föräldrapolicy:
Utan engagerade föräldrar stannar Åby IF!

Jag, förälder/vårdnadshavare till spelare i Åby IF:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

inser att utbildning av fotbollsspelare är en lång process som under många år består av mycket glädje och lite allvar.
Alla barn och ungdomar är under utbildning och målet med såväl träning som match är att utvecklas inom fotbollen.
stöttar och uppmuntrar alla spelare i Åby IF. Vi berömmer intentioner och prestationer, inte resultat. Våra tränare är
välutbildade och jag låter lagets ledare sköta instruktionerna vid träning och match. Vi tittar på matcherna på
motsatt sida från avbytarbänken.
respekterar jag de tider som gäller för träningen. Träningstid och plantid kan skilja sig åt.
representerar Åby IF när vi tittar på matcher och uppträder med respekt för motståndare, domare och åskådare.
är ansvarsfull på sociala medier. Dela gärna idrottsglädjen, men var försiktig med bilder på andra barn och
ungdomar.
vet att vi har ett gemensamt ansvar för vårt lag, och är beredd på att under en kortare eller längre period hjälpa till
som tränare, lagledare eller vara en del av föräldragruppen.
betalar barnens föreningsavgift och är medveten om att betald medlemsavgift är en förutsättning för att få vara
med och träna eller spela match.
tar ansvar för att planera olika aktiviteter och att barnen hinner med både fotboll och skolarbetet.
meddelar om mitt barn har förhinder vid träning och match.
svarar snabbt på kallelser som skickas ut från föreningen och är medveten om att laget erbjuder någon annan
barnets plats om jag låter bli att svara.
hjälper mitt barn att vara på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning inför träning och match. Jag ser även till att
mitt barn har ätit, druckit och sovit bra.
uppmuntrar att barnen håller på med andra idrotter och aktiviteter.
framför synpunkter och diskuterar med ledarna när laget inte driver verksamheten i Åby IF:s anda – men inte när
barnen hör på.
deltar på föräldramöten och andra lagaktiviteter. Jag bidrar med synpunkter och idéer.
bidrar till laget och föreningen genom att ställa upp med skjuts till matcher, bemanna kiosker, tvätt av matchkläder,
midsommarfirande och andra gemensamma arrangemang.
tar del av information om laget och föreningen via hemsidan (laget.se/abyif), e-post eller det sätt ledarna väljer att
sprida information.
har en skyldighet att delta i och aktivt verka för en lösning av eventuella konflikter relaterade till Åby IF.
vet att om inte föreningens riktlinjer följs har föreningen rätt att tillfälligt stänga av eller permanent utesluta
medlemmar ur föreningen.
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Främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering och kriminalitet
Åby IF välkomnar alla människor till vår förening och alla ska trivas i verksamheten. Därför måste samtlig personal, spelare
och ledare acceptera och följa nedanstående:

➢
➢
➢
➢

Jag tar avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet
Jag tar avstånd från alla former av mobbing
Jag tar avstånd från alla former av diskriminering p g a hudfärg, sexuell läggning, kön, religion eller annat
Jag tar avstånd från brukande av doping och droger
➢ Jag tar avstånd från alla former av kriminella handlingar
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ÅBY IF VILL PASSA PÅ ATT RIKTA
ETT STORT TACK TILL
VÅRA SAMARBETSPARTNERS
KRING FRAMSTÄLLANDET AV
POLICYN
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