ATT VARA FÖRÄLDER I SDFF
Det här är ett policydokument för föräldrar i Sundsvalls Damfotbollsförening. Liknande policydokument finns också för
spelare och ledare. Vi vill med policyn skapa bästa möjliga förutsättningar för våra spelare och ledare. Vi vill också med detta
lägga grunden för en klubbkänsla där alla, från de yngsta flicklagen där man mest "leker" fotboll till seniorer på elitnivå,
känner stolthet över att tillhöra SDFF och både på och utanför planen uppträder som goda representanter för klubben.

Övergripande mål för Sundsvalls Damfotbollsförening är:
-

att erbjuda barn, ungdomar och seniorer möjlighet att spela fotboll och utvecklas inom föreningen
att bedriva såväl bredd- som elitverksamhet med flicklag i alla åldersgrupper och ett representationslag som senast
2013 ska ta steget upp i damallsvenskan.
att bedriva fotbollsverksamhet inom ramen för rådande ekonomiska förutsättningar
att vara en förening som många vill tillhöra
att fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt för såväl medmänniskor som regler och
normer
att erbjuda ledare utbildning och inspiration så att de på bästa sätt kan ta hand om de som vill spela i SDFF.

Träningar & match
Vi vill att du är delaktig eftersom vi tror att ett gott och nära samarbete mellan föräldrar och ledare är en bra förutsättning för föreningen, men vi
vill att du respekterar att det är ledarna och endast dessa som är ansvariga för träning och matchning av lagen.
Tränarna och ledarna är utsedda av föreningen. En del är rätt nya, andra har många års erfarenhet som ledare. Genom föreningen får de
utbildning för att bättre kunna hjälpa din dotter att utvecklas som spelare både på och utanför planen.
Ledarna har ett visst upplägg på träning och match som spelarna känner till. Skulle det då komma andra ”förslag” från föräldrar, kanske det är
helt tvärtemot vad som sagts och skapar därigenom bara osäkerhet. Vi förväntar oss att du respekterar att det är ledarna som har ansvaret.
Genom att stötta dem, stöttar du också din dotter.
Som förälder har du en viktig roll i att just stötta och uppmuntra din dotter och hennes lagkamrater på ett positivt sätt. Fokusera på prestation
och inte resultat, kom gärna med glada och uppmuntrande tillrop, både när din dotter eller någon av hennes lagkamrater gör något bra. Att
lyckas med något man tränat på är fantastiskt. Det kanske inte alltid leder till vinst, men i långa loppet kommer framgången.
Som förälder har du ett ansvar att alltid vara ett föredöme och uppträda sportsligt mot motståndarlag, ledare och inte minst domare.
Att vinna till varje pris ska inte förekomma, det blir bara en belastning som är tung att bära.
Ställ också frågan till Din dotter om hon har haft roligt, kanske före frågan om de vann.
Att ha roligt behöver nödvändigtvis inte innebära vinst, glädje kan också upplevas genom att lyckas med vissa moment som laget eller spelaren
tränat på.

Har du frågor?
Är det något kring träning eller matchning som Du funderar över så prata med ledaren först innan Du dryftar Dina funderingar med en annan
förälder eller t o m Din dotter, om det inte är positiva tongångar. Därmed hjälper du till att skapa en bra miljö runt planen för både spelare och
ledare. Ju tidigare Du frågar, desto snabbare kan Du dessutom få ett svar som troligen är ett argument som Du kan förstå.
Skulle det ändå inte räcka med den information Du fått och Du fortfarande har frågor kan Du vända Dig till den som är ungdomsansvarig eller
sportansvarig inom föreningen. Du hittar namnen på hemsidan, www.sdff.nu
Jag har läst policydokumentet och ställer mig till 100 % bakom detta. Jag lovar att följa dess regler och riktlinjer när
jag följer matcher och träningar.
……………………………………………
Förälderns namnunderskrift

……………………..….. ………………..
Namnförtydligande

Är förälder till: …………………………………………………..

i lag: …………………………………….
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