Välkommen till Börje Sportklubbs Ungdomsfotboll
I vår verksamhet vill vi att social gemenskap kan gå hand i hand med idrottsliga prestationer
och att alla ungdomar känner sig välkomna. Vi vill stimulera fotbollsintresset genom att
erbjuda en positiv och väl organiserad ungdomsverksamhet under ledning av engagerade och
efter hand väl utbildade ledare.
Uppstart av nya lag
För att uppnå en väl fungerande organisation kring laget ska följande föräldrar/ledarroller
tillsättas vid uppstart av lag i Börje SK:
Tränare:

1 per 10 barn och minst 2 st (helst fler!). En av tränarna skall vara
huvudtränare.

Lagledare:

håller ordning på medlemslistor, aktivitetsstöd, träningstider, kallelser
och annat administrativt för att avlasta tränarna. Anmälan/kontaktperson
för seriespel/cup.

Lagförälder:

ansvarar för att laget har personal till föreningens kioskverksamhet och
andra arrangemang samt utser matchvärdar till det egna lagets matcher.
Deltar på informationsmöten om kiosken samt sektionens
informationsmöten.

Föräldraroller som bör tillsättas, dessa kan även ”bemannas” av någon av ovanstående:
Web/information:

ansvarar för att lagets hemsida sköts och är lagets informatör.

Aktiviteter:

ser till att laget har kul vid sidan av plan och ordnar lagfester.

Kassa:

lagets kassör.

Material:

lagets kontakt mot sektionens materialansvarige. Tvätt av matchtröjor.

Vad ingår som spelare i BSKs ungdomsverksamhet
-

Positiv och stimulerande fotbollsverksamhet med träning och matcher anpassade efter
ålder och kunskap.
Strumpor varje år och shorts vid behov men max vartannat år. Matchtröjor lånas ut till
laget från sektionen.
Alla barn som är medlemmar i BSK (räcker ej med deltagaravgift) i Börje SK är försäkrade
genom Folksams ungdomsförsäkring. Ungdomar över 15 år är försäkrade genom Folksam
licensförsäkring.
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-

Anmälningsavgift till 3 cuper/år erbjuds laget.

Vad förväntas av dig som tränare/ledare
-

Införstådd med sektionens verksamhetsidé och mål.
Tränare och ledare uppmanas utbilda sig efter sektionens utbildningspolicy som är
baserad på Upplands fotbollsförbunds tränarstege. Utsedda tränare, lagledare och
lagföräldrar förväntas komma på sektionens informationsmöten som hålls ett par
gånger per termin.

Vad förväntas av dig som förälder
-

Införstådd med sektionens verksamhetsidé och mål.
En avgift betalas per spelare och år och är anpassad efter ålder.
Om möjligt hjälpa till med någon av ledar-/föräldrarollerna ovan.
Hjälpa till i kiosken eller under Fotbollens dag (tränare och lagledare undantages
vanligtvis). Alla lag får sig tilldelat några veckor/år där det ligger på lagföräldrarnas
ansvar att se till att kiosken är bemannad de tider den är öppen (vissa träningar, alla
matcher inkl. seniormatcher). Kioskens överskott tillfaller ungdomsfotbollsektionen.

Vi önskar en ständig dialog mellan sektionen och tränare, lagledare, lagföräldrar och
förstås övriga föräldrar för att upprätthålla och vidareutveckla vår vision och våra mål
med BSKs ungdomsfotboll.
Vill ni kontakta sektionens styrelse så mejla gärna styrelsen.ufo@borjesk.se eller
kontakta ngn av oss i styrelsen:
Robert Auer, ordförande ordf.ufo@borjesk.se
Jennie Zetterberg, sekreterare/kioskansvarig sekr.ufo@borjesk.se/utb.ufo@borjesk.se
Magnus Forslund, kassör kassor.ufo@borjesk.se
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