Sollefteå GIF FF
Ungdomspolicy

Övergripande målsättning
Verksamheten i Sollefteå GIF FF ska vara tillgänglig för alla ungdomar i
Sollefteås närområde som vill spela fotboll. Den syftar till att utbilda och
utveckla ungdomarna i fotboll men också till människor som känner glädje,
gemenskap och stolthet i att vara en del av föreningen Sollefteå GIF FF. För att
uppnå våra högt uppsatta mål bedrivs ungdomsverksamheten utifrån följande
punkter:

Barnkonventionen
●

●

Barnkonventionen är sedan den 1:a januari 2020 svensk lag. Vår
verksamhet för ungdomar bedrivs i enlighet med barnkonventionen och
alla i Sollefteå GIF FF som verkar för och med barn och ungdomar ska
känna till och försöka verka i enlighet med den.
Barnkonventionen utgör grunden i det värdegrundsarbete som alla ledare
och barn arbetar med varje år.

Delaktighet
●

Mångfald och jämlikhet är en nyckel till framgång i Sollefteå GIF FF:s
verksamhet därför ska alla få chansen, (oavsett fotbollskunnande,
ambition, hemmets ekonomiska status eller vem du är,) att delta på sina
villkor. Vi vill ha en mångfald bland våra spelare, ledare och
förtroendevalda, då vi menar att det är en förutsättning för en
framgångsrik utveckling i vår förening.

Rekrytering
●

●

Rekrytering till föreningens verksamhet påbörjas under kvartersfotbollen
och fortsätter fram till dess att spelarna övergår i vår seniorverksamhet
eller slussas till någon av våra samarbetsföreningar.
Rekrytering ska inte ske på ett sådant sätt att det skadar andra föreningar i
kommunen genom att vi aktivt försöker påverka ungdomar att i tidig ålder
byta förening till Sollefteå GIF FF. Men självklart tar vi emot ungdomar
som själva aktivt söker sig till oss.

Individen i centrum
●

●

Verksamheten i Sollefteå GIF syftar till att tillgodose alla medlemmars
önskemål om att få spela fotboll i organiserad form. Verksamheten ska
därför bedrivas på ett sådant sätt att alla medlemmars olika ambitioner
kan tillmötesgås i så stor utsträckning som möjligt och att alla får utvecklas
i sin egen takt.
I vår verksamhet står individen i centrum, där alla ska bemötas med
respekt och få möjlighet till utveckling både på och utanför plan.

Matchmiljön
●

●

Det är viktigare att alla spelare får känna sig delaktiga och värdefulla än att
vinna enskilda matcher. Långsiktig framgång bygger på en bred
gemenskap i en trupp där spelarna inspireras att steg för steg lära sig mer
och mer. Vi tror inte på tidig selektering. Vi jobbar med prestationsmål
istället för resultatmål.
Vi strävar efter att ha många lag i seriespel, minst ett i varje åldersgrupp.
Målsättningen är att alla spelare ska kunna erbjudas minst en match i
veckan under säsong.

Ledaren
●

Vi strävar efter att ungdomarna ska utbildas av ledare som har adekvat
utbildning och som arbetar utifrån föreningens policys och
SVFF:spelarutbildningsplan. Därför förväntas ledare att delta i
utbildningar och fortbildning som erbjuds av föreningen.

Andra idrotter
●

Vi i Sollefteå GIF FF vill att fotboll ska vara möjligt att kombinera med
andra idrotter, vi tror att deltagande i flera idrotter gör att ungdomar vill
spela fotboll längre och utvecklas i allmänhet men även i fotboll i
synnerhet. Under perioden 1 april till den 30 september anser vi att fotboll
ska prioriteras före vinteridrott. Under perioden 1 oktober till den 31 mars
anser vi att träning i vinteridrott ska prioriteras före fotbollsträning.

