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Målsättning
Att ge aktiva inom föreningen, som har intresse och ambition, en bra fotbollsutbildning under socialt trygga former.
Vår ledstjärna är att FOTBOLL SKALL VARA ROLIGT och ERBJUDAS SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT.
• Barn- och ungdomsträningen ska genomsyras av mycket bollkontakt för alla spelare. Detta får vi genom att spela mycket
smålagsspel och bedriva många bollövningar samt skapa klubbkänsla i tidig ålder.
• Lekfullhet, spelglädje och kreativitet tror vi främjas av att barnen uppmuntras till egna initiativ.
• Barnen och ungdomarna skall få spela på olika platser i laget för att utvecklas som fotbollsspelare. Föreningen skall genom sin
talangverksamhet samarbeta med andra klubbar och Västergötlands FF.
• Alla spelare skall spela lika mycket. Alla spelare skall ges samma möjligheter till spel.
• Om uttagning skall ske är träningsnärvaro första kriteriet.
• Utbilda spelare främst till vårt representationslag, men även spelare som kan och vill gå vidare.

Verksamhet
3 mot 3, 6-7 år
Målet med spelformen 3 mot 3 är att matcher och träningar ska vara glädjefyllda tillfällen där utgångspunkten är barnens behov. Alla
spelare ska ges förutsättningar för att utföra många fotbollsaktioner.
5 mot 5, 8-9 år
Målsättningen med spelformen 5 mot 5 är att matcher och träningar ska vara glädjefyllda tillfällen där utgångspunkten är barnens behov.
Alla spelare ska ges förutsättningar att utföra många fotbollsaktioner.

7 mot 7, 10-12 år
Målsättningen med spelformen 7 mot 7 är att spelarna ska ha roligt och samtidigt lära sig så mycket som möjligt. Alla spelare ska ges
förutsättningar att utvecklas utefter sina förutsättningar.
9 mot 9, 13-14 år
Målsättningen med spelformen 9 mot 9 är att spelarna ska ha roligt och samtidigt lära sig så mycket som möjligt. Alla spelare ska ges
förutsättningar för att utvecklas och delta efter sina förutsättningar.
11 mot 11, 15 år
Målsättningen med spelformen 11 mot 11 är att spelarna ska ha roligt och samtidigt lära sig så mycket som möjligt. Alla spelare ska ges
förutsättningar för att utvecklas efter sina förutsättningar.

Lagen bör delta i 1–2 övernattningscuper, några inomhuscuper per år samt eventuellt träningsläger.
Träning bör ske 2 - 4 gånger i veckan året runt med kortare uppehåll vid säsongslut, jul och semester.
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Kränkning och mobbning:
*Noll tolerans mot mobbning och dålig attityd, då är man inte välkommen i föreningen om det inte uppföljs.
*Varningar och samtal skall hållas först med spelare och blir det inte bättre, föräldrar.
Blir det fortfarande inte bättre är avstängning under en period från laget en lämplig påföljd. Tex kan barn bli ”utvisade” i tex 5min
från träning och sedan få vara med igen. Hjälper inte det så får man gå hem och då är automatiskt avstängd nästa match eller
sammandrag och förälder kontaktas efter träning om vad som hänt och åtgärd.
*Vid spelarbrist: om spelare blir avstängd så låna gärna spelare från dom yngre leden istället för att häva avstängningen om
möjligt.
*Händer tråkigheter och mobbning i skolan skall detta plockas upp av ledare så det utsatta barnet skall kunna fortsätta med
fotboll i föreningen och känna sig tryggt. Tex med att prata med den som kränker och att i värsta fall kan denne inte vara en del av
laget och föreningen mer.
*Föräldrar skall snabbt och i ett tidigt stadie underrättas om deras barn missköter sig på träning eller om deras barn blir utsatt för
kränkning.
*Är man snabb och tydlig med åtgärder angående disciplin får man bättre harmoni i laget.

"Barnidrott ska bygga på lek och glädje"

Skene IF står bakom Svenska Fotbollsförbundets
Fair play – rent spel
I svensk barn- och ungdomsfotboll ställer ledare, spelare och föräldrar upp bakom följande:
• Vi följer fotbollens regler.
• Vi respekterar domarens beslut.
• Vi uppmuntrar till juste spel.
• Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndarna.
• Vi tackar motståndare och domare efter matchen.
• Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri.
• Vi har god stil på och utanför planen.
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Ledare och Tränare
Rollen som ledare och tränare är att:
• vara ett föredöme för barnen, laget och föreningen; alltid förberedd för uppgiften.
• vara lyhörd för hur andra tänker och känner.
• stödja, uppmuntra och finnas till hands i barnens med och motgångar.
• se till att främja lagets kamratanda. Ingen skall känna sig utanför, skapa trygghet.
• uppmuntra barnen att utöva andra idrotter.
• verka för att de barn som vill skall kunna spela fotboll året om.
• ha en vilja att se fördelarna med deltagare från andra kulturer. Hos oss är alla välkomna!
• motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
• eftersträva att alltid ha ett vårdat språk.
• ägna individuell tid åt alla spelare.
• vara positiv till barnen, uppmuntra bra prestation, kommentera allt som är bra, .
Självförtroende bygger man med uppmuntran och positiva kommentarer.
*Noll tolerans mot alkohol och droger när vi representerar Föreningen.

"Fotboll är inte en fråga om liv eller död. Det är mycket viktigare än så"

Föräldrar
Rollen som förälder är att:
• vara ett föredöme för ditt barn och laget som supporter vid sidan av planen. Du representerar också föreningen och skall använda ett
vårdat språk.
• stödja, uppmuntra och finnas till hands i barnens med och motgångar.
• vara positiv till ditt barn i alla lägen. Kommentera allt som är bra, även vid en förlust. Självförtroende bygger man med
uppmuntran och positiva kommentarer.
• vara medveten om att fotboll är en lagsport, vilket innebär att den enskilde föräldern ej skall lägga upp privat taktik för sitt
barn. Tränaren coachar på matcherna.
• ha rimliga förväntningar på ditt barn. Se till barnets utveckling och jämför ej med andra i laget.
• hjälpa till vid föreningens arrangemang.

Ungdomar
*I vårt agerande vill vi uppfattas som ärliga, ödmjuka, konkreta och tydliga.
*Vi är sympatiska och har en vänlig ton både på och utanför planen – gärna med glimten i ögat och med en
stor portion humor och självdistans.
*Noll tolerans mot: Mobbning, sexism, rasism och våld
*Respekt: vi visar respekt för fotbollen, våra motståndare, lagkamrater, domare, publik och ledare.
*Misskötsel av föreningens stadgar kan leda till avstängning.

