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Utfärdare

Godkänt av

Datum (reviderat)

Styrelsen

Styrelsen

2016-12-22

Policy för ledare i IK Rössö
Som ledare hälsas du välkommen och blir omgående en del av IK Rössö Uddevalla. Du kan förvänta
dig glädje, samhörighet, öppenhet och personlig utveckling. Som stöd i ditt ledarskap finns en
fungerande föreningsorganisation som tryggar fundamenten i föreningen.

Förväntningar på ledare












Följa föreningens policy
Tillse att laget deltar i cuper/träningsläger enligt cupstegen, se 5.8. Som ledare deltar jag aktivt
tillsammans med mitt lag i dessa aktiviteter.
Som ledare har jag ett ansvar för att lagorganisation etableras. Se punkt 2.4.
Verkar för nolltolerans mot droger/alkohol/doping. I verksamhet där du representerar föreningen
(ex cuper, läger) gäller nolltolerans mot alkohol för ledare.
Följa föreningens ledarutbildningsplan. Se punkt 5.2.
Följa spelarutbildningsplanen.
Närvarorapportera aktiviteter laget har (förutsättning för statligt och kommunalt bidrag).
Närvara vid ledarmöten eller föreningsgemensamma fortbildningar/träffar.
Vi uppmuntrar barn och ungdomar att hålla på med flera idrotter.
Verka för att skapa en välkomnande atmosfär där spelare och föräldrar känner delaktighet i
verksamheten.
Samverka med andra ledare i föreningen på bästa sätt.

Föreningens riktlinjer som ledare godkänner att de förhåller sig till:
IK Rössö Uddevalla anser att samhörighet via åldersindelad gruppindelning är viktigare än nivåanpassning.
Föreningens barn och ungdomsverksamhet vilar på breddidrott. Grundfilosofin är att alla spelar lika
mycket och upp till 13 års ålder undviker vi positionslåsningar.
Upp till och med 15 års ålder spelar alla lika mycket. Vid 15 års ålder kommer DM i futsal som är
undantaget, där gäller följande:
"Tränarna ska inför DM göra ett urval i den åldersklass som berörs. Det är ett representationslag som ska
anmälas, vilket innebär att de som presterar bäst vid tillfället för urvalet ska bli utvalda. Om det saknas
tjejer i aktuell åldersklass så fyller man på med tjejer från åldersklassen yngre. Det är tränarens ansvar att
kontakta styrelsen vid behov av stöd till urvalet."
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Ungdomslag från 16–19 år spelar alla som är uttagna till match, minst halva matchen.
Principen är enkel: långsiktig utveckling går ALLTID före kortsiktiga resultat. I barn och ungdomsfotbollen
är det roligt men inte viktigt att vinna matcher.
Från 14 års ålder hjälper föreningen spelare som vill elitsatsa med individuell utvecklingsplan. Ansvarig för
detta är föreningsutvecklare eller av föreningen utsedd spelarutbildare. Detta initieras av ledare och
inleds med möte mellan spelare, tränare, förälder och föreningsutvecklare/spelarutbildare där en
individuell plan tas fram utifrån spelarens mål och förutsättningar.

Sida 2 av 2

