Degeberga GoIF fotbollspolicy
Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i
situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta
dokument bör revideras årligen.

1. ”GoIF-anda”
Degeberga GoIF vill bedriva sin fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på
ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Vi vill fostra
spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer, både på
fotbollsplan och utanför den. Vi tar ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och
dopning. Vi vill att alla spelare ska respektera fairplay. Vi arbetar för att flickor och
pojkar ska ha samma möjligheter till sitt idrottsutövande.
Vi vill uppmuntra deltagande i andra idrotter för att främja motoriken.
Vårt mål med ungdomsverksamheten är att behålla ungdomarna i spel så länge som
möjligt och för att ta fram spelare till representationslaget.

2. Allmänt
Att starta nytt lag
Följande gäller generellt när helt nya ungdomslag bildas:
• Föreningen kallar till föräldramöte och inbjuder intresserade till en
informationsträff. Vid detta möte utses ledare/tränare.
• Ungdomsansvarige eller motsvarande genomför ett möte med lagledare och
föräldrar där det bland annat informeras om vad det innebär att vara en
spelare/ledare i Degeberga GoIF.

Matchning av spelare
Matchning av spelare i ungdomslagen skall ske på sådant sätt att alla får möjlighet att
spela. Matchtid baseras på tränings deltagande och aktivitet.

"Lån" av spelare mellan lagen
Föreningens policy är generellt att spelare i ungdomslagen spelar med den
åldersgrupp han/hon tillhör. Om lag vill använda sig av spelare från en
annan årskull skall alltid ledarna i berört lag tillfrågas innan kontakt tas med
spelare/föräldrar. Match med eget lag går före äldre lag.

Hemsidor
Degeberga GoIFs hemsida finns på laget.se och från denna sida kan alla föreningens
lag nås. Lag med egna hemsidor skall alltid innehålla en länk till Degeberga GoIFs
hemsida. Det är av stor vikt att respektive lags hemsidesansvarige ser till att eventuella
gästböcker med mera följer etiska och moraliska "regler", det vill säga inte innehåller
angrepp på personer och dylikt. Om så är fallet måste gästboken omedelbart stängas!

Matchställ
I Degeberga GoIF vill vi att samtliga lag har likadana matchställ. Detta för att öka
klubbkänslan.
Tröjor: Vita
Byxor: Vita
Strumpor: Vita

Sanktioner mot spelare/ledare som inte fullgör sina skyldigheter
Föreningen har beslutat att anta sanktioner mot spelare som bland annat inte betalar
medlemsavgifter, fakturor eller inte utför de jobb som är utsatt på laget att genomföra.
Åtgärder:
• Föreningen meddelar lagledare avseende förfallna fakturor, och meddelar att
spelare har skulder till föreningen. Om skulden ej är betald innan föreskrivet
datum gäller generellt avstängning till alla skulder är betalda.
• Ovanstående rutiner skall gälla. Varje enskild skuld behandlas med förståelse för
aktuell familjesituation.

Trafiksäkerhet
Vår verksamhet innebär transporter, i grupp eller enskilt, av
barn, ungdomar och vuxna. Vid aktiviteter arrangerade av Degeberga GoIFs gäller
därför:
•
•

Att vid resor där privatbilar används skall samtliga i bilen använda säkerhetsbälte,
helst så kallad trepunktsbälte, och antalet passagerare får inte överstiga det i
registreringshandlingarna angivna.
Att alkohol och andra droger absolut inte får förekomma i samband med körning.

Anmälan cuper och serie
Varje lag ansvarar själva för anmälningar till serie samt till de cuper laget avsett att
delta i. Föreningens uppgift är enbart att vidarebefordra inbjudningar till berörda
lagledare.

3. Spelare
För spelare gäller följande riktlinjer:
• Komma i tid till träningar och matcher och andra evenemang
• Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare.
• Använda ett vårdat språk.
• Se till att det råder kamratanda, GOIF anda, mobbning/psykning är inte tillåten.
• Lämna återbud då man inte kan medverka i träning eller match i god tid.
• Droger och idrott hör inte ihop.
• Ställa upp på olika arrangemang som klubben ordnar.
• Kom till match och träning med rätt utrustning.
• Alla skall spela och ha kul.

Övergångar från Degeberga GoIF
För spelare med gällande spelaravtal skall överenskommen uppsägningstid av avtalet
respekteras och följas. Övrig information avseende övergångsbestämmelser lämnas av
styrelsen.

4. Ledare
Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge
ungdomarna en positiv livssyn. För att på ett bra sätt leva upp till dessa krav är det
viktigt att varje ledare agerar efter följande riktlinjer:
•
•

På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.
Skapa bra relationer med motståndare och domare.

Vidare ska man tänka på följande:
• Skapa bra föräldrakontakt.
• Vara positiv och förtroendeingivande.
• Fortbilda sig – utveckla sig själv.
• Skapa vi-känsla och kamratanda.
• Bjuda på sig själv.
• Vara lojal mot föreningen.
• Först på plats – lämna sist.
• Vara ett föredöme mot användning av nedvärderande språk.
Eftersom ledarskapet är en ideell syssla, kan vi inte ställa krav på varje ledares utbildningsnivå.
Men vi har ett önskemål att samtliga ledare ska genomgå minst steg 1 hos Svenska
Fotbollsförbundet.

5. Föräldrar
Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med ungdomsfotbollen. Vår förhoppning är
att också föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns fotbollsverksamhet och lojalt
delta i arrangemang som syftar till att stödja ungdomsverksamheten.

Att tänka på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se till att ditt barn kommer i tid med rätt utrustning, lär barnen rätt hygien efter
träning och match. Lär också barnen rätt kosthållning. Viktigt att barnen äter
både före och efter träning/match
Följ så ofta som möjligt ditt barn till träning och match men tvinga dem inte.
Hjälp föreningen med de tjänster som de ber dig om, till exempel bilkörning,
lotteriförsäljning, marknadsparkering med mera.
Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under match och träning. Din
inblandning kan verka förvirrande för barnet.
Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, hemsida
med mera.
Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och vägledande
kritik.
Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultatet.
Uppmuntra alla spelare i matchen – inte bara ditt eget barn.
Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du.
Se domaren som en vägledare. Kritisera inte hans/hennes beslut.
Frågor, kritik eller krav på förändring tas upp med ledare på annan tid än när
laget har match eller träning.
Tänk på att alltid använda ett vårdat språk vid sidan av planen.
Om ditt barn är sjukt skall det inte träna. Låt ditt barn vila tills hon/han är helt
friskt.

6. Ekonomi
Medlemsavgift ska betalas senast på angivet datum.
Exempel på vad medlemsavgiften bekostar:
• Försäkring
• Domaravgifter
• Planer och lokaler
• Administrationsfunktioner på föreningen
• Sjukvårds material
• Utbildning
• Anmälningsavgifter
• Tvätt
• Fika
• Tävlingsdräkt
• Kommunal lokal hyra

