Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior
Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är
engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare, skall känna till vad Norra Härene BK
står för som förening. Denna policy skall kunna användas av tränare/ledare som vägledning samt för
att försvara/förklara sitt agerande t ex vid laguttagning. Spelare skall kunna använda den för att öka
sin insikt och förståelse men också för att påtala eventuella avsteg.
Norra Härene BK är en förening med gamla anor. Föreningen bildades 1928 och har en lång tradition
av ideellt arbete och kamratskap.
Norra Härene BK driver den egna anläggningen Bronäsvallen, anläggningen drivs helt idéellt med
bidrag från kommunen . Ungdomsverksamheten sker i samarbete med Saleby IF och Trässbergs BK
som är inriktad på både pojkar och flickor i åldern 4 till 16 år även då tillfälle ges juniorlag för pojkar
17 till 19 år. Seniorlag för herrar med ett A och B lag. Föreningen har cirka 250 st medlemmar.
För att klara ekonomin för verksamheten anordnas tillsammans med Bygdegårdsföreningen en årlig
auktion och loppmarknad vid bygdegården. Klubben hjälper vidare Lidköpings köpmannaförening
med borden vid vårmarknaden i Lidköping och Lidköpings kommun med att vårstäda Majåkers
bostadsområde.
Övriga inkomstkällor är programbladet för A lagets hemmamatcher med reklam, tombola lotterier,
Bingolotter och Sverigelotter för Folkspel . Vidare hjälper supporters till att sälja inträde och sköter
kiosken vid A lagets hemmamatcher.

Långsiktighet – utveckling
Arbetet med denna policy är en pågående process som skall resultera i att vi ständigt utvecklar och
förbättrar vår förening och vår verksamhet. En god anda och miljö i föreningen ur såväl sociala,
fysiska och sportsliga aspekter stärker trivseln och samhörigheten i föreningen.
Denna policy revideras inför varje ny säsong. Styrelsen utser en grupp som till årsmötet har som
uppgift att jobba fram förslag på förändingar. Denna grupp skall vara antagen av styrelsen och
kommunicerad till föreningens medlemmar tre månader före årsmötet.

Policy
Gemenskap och kamratanda genom fotbollspel är föreningens viktigaste uppgift. Alla som är
engagerade i Norra Härene BK skall kännad denna gemenskap och föra den vidare. Denna
gemenskap är vår ryggrad inte bara i det sportsliga utan det är just denna som gör att Norra Härene
BK och vår anda kan leva vidare och verka långt in i framtiden.
Några nyckelord för vår policy är: Glädje, Kamratskap och Laganda. Dessa nyckeord skall sätts prägel
på den verksamhet vi vill bedriva.
Glädje: skall vara grunden för föreningens verksamhet. Vi tränar och spelar tillsammans för att vi
själva valt det och naturligtvis för att vi tycker det är roligt. Glädjen kommer av att vara tillsammans
och utvecklas och nå framgång inom fotbollen som idrott.
Kamratskap: det är viktigt att alla spelare, ledare, tränare, vaktmästare, lottförsäljare,
styrelserepresentanter och övriga engagerade i föreningen känner sig välkomna till Bronäsvallen och
Norra Härene BK. Alla är viktiga! Alla är värda lika mycket uppmärksammhet! Alla är dessutom unika,
vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi skall acceptera och glädjas över.
Laganda: genom att känna laganda och trygghet ger vi oss själva möjlighet att utvecklas och våga
försöka. Vi skall alltid våga prova, testa vår förmåga och göra vårt bästa. Har man gjort sitt bästa har
man inget att skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. Genom att
fokusera på och berömma oss själva för försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi
från början bara fokuserar på resultatet.

Vision och Mål
Vår vision är att erbjuda fotboll för dem som vill spela året runt.
Fotbollsverksamheten skall präglas av kamratskap, glädje och laganda.

Målen med fotbollsverksamheten är:






Att ha roligt tillsammans.
Att visa hänsyn och respekt och kunna förvänta sig det tillbaka.
Att spela ett rent och ärligt spel.
Att kunna umgås i grupp.
Att ha ett A-lag och ett B-lag som deltar i seriespel.

Förväntningar
För att verksamheten skall fungera ställs en del krav på de som är inblandade. Alla som är
engagerade i föreningen oavsett om det är som spelare, tränare, ledare eller förtroendevald skall
verka för att uppfylla dessa förväntningar. De är till för vår egen skull och för vår gemenskap.

Förväntningar på styrelsen
Av styrelsen för föreningen förväntas:








Att verksamheten leds i enlighet med stadgarna.
Att man verkar för att denna policy efterlevs och vidtar åtgärder vid avsteg.
Att man verkar för att denna policy uppdateras och diskuteras årligen.
Att information om verksamheten och styrelsens agerande når övriga engagerade i
föreningen.
Att hålla sig uppdaterad om verksamheten och tillsammans med ledare agera för att lösa
eventuella problem inom rimlig tid.
Att arbeta för klubbens bevarande och utveckling.
Att ansvara för klubbens ekonomi.

Förväntningar på seniorspelare
Att vara seniorspelare i Norra Härene BK innebär:












Att när man bär vårt matchställ eller träningsoverall förväntas det att man uppträder som
man själv vill bli bemött och är stolt över vår förening.
Att man kommer väl förberedd till match och träning.
Att man kommer i tid till match och träning.
Att man hör av sig i god tid om man inte kan delta vid match eller träning.
Att man bemöter medspelare, motståndare, domare och publik med respekt och verkar för
att föreningens anseende stärks.
Att man tackar motståndare och domare efter match.
Att man ej röker, snusar eller använder ett språk som ej är lämpligt inför barn och
ungdomspelare.
Att man talar svenska vid föreningens aktiviteter.
Att man är en god kamrat och lagspelare och ej kommer med kränkande kommentarer.
Plocka fram något positivt istället!
Att man på ett aktivt sätt ställer upp på de aktiviteter som klubben arrangerar under året.
Att man betalar medlemsavgiften som beslutats av årsmötet på fastställt datum.

Förväntningar på tränare
Att vara tränare i Norra Härene BK innebär:







Att när man bär vårt matchställ eller träningsoverall förväntas det att man uppträder som
man själv vill bli bemött och är stolt över vår förening.
Att man bemöter spelare, motståndare, domare och publik med respekt och verkar för att
föreningens anseende stärks.
Att man leder seniorverksamheten tillsammans med övriga lagledare enligt de riktlinjer som
klubben sätter upp.
Att man tillsammans med aktiva och övriga ledare sätter upp mål för laget.
Att man planerar och leder verksamheten tillsammans med övriga ledare för att nå de
uppsatta målen.
Att man håller väl förberedda och varierande träningar som ger de aktiva en chans att
utvecklas som fotbollspelare.

Förväntningar på lagledare
Att vara lagledare i Norra Härene BK innebär:






Att när man bär vårt matchställ eller träningsoverall förväntas det att man uppträder som
man själv vill bli bemött och är stolt över vår förening.
Att man bemöter aktiva, motståndare, domare och publik med respekt och verkar för att
föreningens anseende stärks.
Att man är en hjälpande hand för lagets tränare.
Att man sköter informationen och är en länk mellan ledare och aktiva.
Att man i möjligaste mån deltar vid träningar och matcher.

