Till Dig som förälder och spelare i Kareby IS

Fotboll

Kareby IS (Fotboll)

Sida 1

Välkommen till Kareby IS
Allmänt
Kareby IS är en förening där styrelse och ledare jobbar ideellt.
Föreningen består av två sektioner: bandy och fotboll. Fotbollssektionen består av ideella tränare och
förtroendevalda föräldrar från alla lag.
Vi har vår klubbstuga på Hagenvägen 73 som ligger precis i närheten av Kareby Skola och
fotbollsplan som vi hyr av Kungälvs kommun.

Verksamhetsidé
Kareby IS skall finnas till för alla barn och vuxna, såväl motionär som elit, som vill aktivera sig året runt
i en trygg miljö och få möjlighet att utvecklas.

Värdegrund
Glädje
Utveckling
Gemenskap

Vision
Kareby IS – Största och bredaste föreningen i kommunen, med verksamhet året runt!

Fotbollssektionen
Kareby IS fotboll tycker att följande skall ligga till grund för en bra verksamhet:
* Skapa ett gott förhållande till föräldrar, skola och andra föreningar.
* Informera medlemmar på och utanför planen.
* Utbilda ledare.
* Skapa trivsel och gemenskap.
* En positiv inställning och ett gott uppförande.

– Genom detta får vi hög kvalité på ledare och spelare och föreningen får ett gott anseende.
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Till Dig som förälder i Kareby IS
Försök att delta aktivt i allt som rör laget





att gå på föräldramöten
att köra till och från match
(kan du inte köra själv tag reda på om ditt barn kan åka med någon annan förälder)
att medverka vid föreningens olika ”arbetsaktiviteter” som laget blir ålagda att utföra,
exempelvis ta ett aktivt ansvar för att rollfördelningen blir komplett för sitt lag.
att vara ett stöd för barnen vid försäljning av föreningens lotter eller liknande

Att tänka på






att alltid låta ledaren ”coacha” laget
att endast ledare och spelare vistas i omklädningsrum
att vara ett stöd vid och utanför planen (hetsa inte barnen)
att alltid respektera domarens beslut oavsett vad man har för åsikt om detta
att inte stå på samma sida av planen som lagledningen vid matcher

För att få en fungerande förening behöver vi ha samtliga roller fördelade i varje lag.
Vi hoppas att Ni med glädje och intresse ställer upp!
Kareby IS ställer upp med följande








utbildning
träning
omklädningsrum,
matcher
domare
matchtröja
övrigt av fotbollssektionen bestämt träningsmaterial

Medlemsavgift
Som aktiv i Kareby IS betalar man en medlemsavgift samt en sektionsavgift.
Sektionsavgiften finns för varje typ av aktivitet man deltar i.
Försäkringar
Alla aktiva är försäkrade under aktiviteter i fotbollens regi, vid ev. skador se under Idrottsskador.
Försäkrad blir man genom att betala medlems- och sektionsavgiften varför det är extra viktigt att
betala medlems- och sektionsavgiften.
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Till dig som spelare i Kareby IS
Målsättningen för dig som spelare i Kareby IS, är att utbilda dig till en bra idrottsutövare och kamrat.
I utbildningen deltar du i föreningens aktiviteter och föreningsliv. Målsättningen är att du får kunskap
som du kan använda både på och utanför planen.
Vid matcher, cuper, träning representerar du din förening. Du har ett ansvar, precis som din ledare,
inför föreningen.
Några råd till dig som spelare:











kom i tid till matcher och träningar
meddela alltid din ledare om du inte kan närvara på träning (om ni har bestämt det inom laget)
hjälpa till vid träning/matcher med materiel som skall tas fram och läggas tillbaka på sin plats
lyssna aktivt på din ledare/instruktör
vara en god kamrat på och utanför planen
vara med och skapa en ”vi känsla” i laget
att du har ett gott humör och gör Ditt bästa
att det är roligt att vinna men inte ett måste
att respektera domarens domslut
följa de regler som gäller vid matcher

Varmt välkomna till Kareby IS
Vid eventuella frågor kontakta:
Mail: fotboll@kareby.com
eller någon i Fotbollssektionen
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