Ledarpolicy
-

Ledarna fullgör sitt uppdrag av eget intresse och delvis på ideell grund, samt följer
föreningens policy.

-

Ledarnas huvuduppgift är att konstruktivt och noggrant skapa en stimulerande
tillvaro och en god stämning för våra aktiva före, under och efter träning och matcher
eller annan tävling.

-

Ledarna ska vara föredömen för aktiva och skapa ett förhållningssätt som leder till en
positiv och öppen kommunikation, där alla ges möjlighet att uttrycka sin mening.

-

Ledarna ska vara lyhörda och uppmärksamma på reaktioner och beteende hos aktiva
för att undvika en negativ utveckling.

-

Ledarna ska bidra till att aktiva tar hänsyn till sina kamrater, ledare och funktionärer
samt skapa en god laganda.

-

Ledarna ska aktivt ta upp och diskutera dåligt uppträdande mot domare, andra
funktionärer, motståndare eller kamrater med dem som är berörda och/eller inför
hela truppen.

-

Ledarna ska vara tillgängliga och kunna stödja aktiva i svåra situationer under träning,
match eller tävling.

-

Ledarna ska utveckla de aktiva inom olika delar av idrottens moment. För att kunna
uppnå detta ska man som ledare delta i av föreningen anordnad utbildning.

-

Ingen spelare får favoriseras utan ledarna ska ge konstruktiva omdömen utifrån den
aktives nivå och dennes insatser.

-

Ledarna ska ha ett gott samarbete inom
föreningens/förbundets anordnade utbildningar.
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Policy för spelare/aktiva
-

Att vara en bra lagkamrat innebär att vi visar respekt för varandra genom att:

-

Ge varandra beröm, stötta och hjälpa varandra.

-

Sprida positiv energi.

-

Behandla varandra lika.

-

Lyssna på varandra.

-

Inte klaga eller ge ”fula” kommentarer till eller om, varandra.

-

Vi hånar eller hotar inte motståndarna.

-

Vi använder inga rasistiska uttalanden.

-

Vi använder inte svordomar för att uttrycka oss.

-

När vi är på matcher eller cuper representerar vi hela föreningen och visar det genom
att uppträda ordentligt och använda ett schysst språk.

-

Vi respekterar domarens beslut.

-

Vi lyssnar och respekterar våra ledare.
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Föräldrapolicy
I Stöde IF vill vi att du som förälder:
-

Före, under och efter matcher skall du som förälder inta åskådarroll. Med det
innebär att du överlåter träning/coachning till tränarna så att de i lugn och ro kan gå
igenom vad som skall hända och hur tillsammans med barnen. Din plats blir på
läktaren där du peppar, hejar och uppmuntrar barnen.

-

Stöttar ditt barn och föreningen i med- och motgångar.

-

Visar intresse för ditt barns idrottande.

-

Inte klagar på domaren eller andra funktionärer.

-

Inte lägger dig i eller försöker påverka uttagningar.

-

Tänker på att som förälder och vuxen vara en bra förebild.

-

Bidrar med ”arbete” vid föreningens o lagets arrangemang.

-

Hjälper och stödjer barnens ledare samt respekterar föreningens övriga ledare och
personal.
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Policy för Stöde IF
- Föreningens verksamhet skall bygga på lek och trivsel upp till tolv års
ålder.
De sociala målen skall vara viktigare än den idrottsliga prestationen.
Föreningen skall i största möjligaste mån se till att aktiva/spelare
hamnar i en grupp eller lag där man utvecklas som individ. Ledarna
tillsammans med styrelsen beslutar om lag/gruppindelningar.
Från 13 års ålder kan ungdomar med talang och vilja satsa helhjärtat på
en elitidrottskarriär, medan andra fortsätter sitt idrottsutövande enbart
för gemenskapens, lustupplevelsens och det egna välbefinnandets skull.
- Tränings- och tävlingsfrekvens skall hållas på en rimlig nivå i unga år,
samtidigt som de olika idrotternas naturliga säsongskaraktär ska
respekteras i barnidrotten. Barn mår bra av- och bör uppmuntras att
utöva flera olika idrotter.
- Den som representerar föreningen som aktiv, ledare eller funktionär skall
uppträda drogfritt.
- Stöde IFs medlemmar och aktiva uppträder sportsligt och moget på egna
och andras idrottsarrangemang.
- I Stöde If arbetar vi aktivt för föreningens bästa.
- Vi respekterar andra människors lika värde i fråga om hudfärg, religion
och ursprung.

- Föreningen skall erbjuda ledare och funktionärer utbildning för sina
uppdrag.
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