VÄRDEGRUND

Glädje och
Gemenskap

VÄRDEGRUND
Idrottsrörelsens värdegrund
består av 4 grundläggande
principer. Dessa ingår i Riksidrottsförbundets stadgar och
är vägledande för alla föreningar som är anslutna till RF.
Sunnanå SK:s verksamhet
ska bedrivas i enlighet med
dessa och detta dokument
förtydligar vad det bland
annat innebär för dig som
medlem i SSK.

Medskapande
och delaktighet

Allas rätt
att vara med

Rent spel

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta i SSK. Vi vill bedriva och
utveckla både individen och därmed verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må
bra och utvecklas under hela livet. Glädje
och gemenskap är också ett förhållningssätt för tränar- och ledarskap. Med
detta som grund lockar verksamheten
människor att ge av sin tid dels för att
stötta men också för att glädjen, gemenskapen och medskapandet i uppdraget är
belöning i sig.
Vi vill verka för en skapande, medskapande och lärande grundhållning hos
människor. Vi vill verka för en delaktighet
och gemenskap byggd på tolerans, dialog
och tilltro att tillsammans kunna åstadkomma positiva förändringar. Att påverka
verksamhet och vara en del av den, innebär också att rent praktiskt göra insatser
i verksamheten. Delaktighet är att gemensamt verka för en bättre verksamhet.
Allas rätt att vara med innebär att alla
som vill ska kunna vara med i Sunnanå
SK utifrån sina förutsättningar. SSK vill
att alla människor, oavsett kön, etnisk och
social bakgrund, religion/trosuppfattning,
funktionsförmåga, sexuell läggning eller
ålder får vara med och skapa medskapande i föreningen. Detta gäller på tävlingsarenan, i omklädningsrummet, på träningen och i styrelserummet.
Rent spel och ärlighet är en förutsättning
för tävlande på lika villkor. Detta innebär
att följa överenskommelser och leva efter
god etik och moral. Detta inkluderar bland
annat att aktivt arbeta mot doping, osund
ekonomi, matchfixning och annat fusk
mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.

Cuper/träningsläger
/gemensam aktivitet
Vårdnadshavare

Laguttagning

Som vårdnadshavare till barn som är
med i vår verksamhet är det viktigt att du:

Vid laguttagning klargör vi alltid
principerna inom laget– skapa dialog
med berörda d v s spelare, tränare och
föräldrar.

• Stödjer ditt eget och andras barn genom
att du bryr dig, är nyfiken, skjutsar till
matcher, medverkar vid föräldraträffar
med mera.
• Är en god förebild genom att inte bara
se på resultatet utan mer fokusera på
glädjen och utvecklingsmöjligheterna.
• Känner att du kan bidra till din egen, ditt
barns, andra barns och Sunnanå SKs
utveckling utifrån dina förutsättningar.
• Är positiv och glad, hejar fram ditt lag!
• Tänker på att det här är barn. Domarna
är mänskliga och i många fall även dem
barn. Alla gör så gott de kan. Alla är här
för att ha roligt.

Laget
I laget ska varje individ känna trygghet
eftersom trygghet är grunden for att våga
prova mycket. Att våga prova mycket
är nyckeln till varje människas utvecklingsmöjligheter. I laget ska det finnas en
laganda som tolererar misstag, accepterar olikheter samt uppmuntrar försöken.
Denna laganda skapas av ledares och
spelares förhållningssätt. Tack vare det är
det viktigt att ledare och spelare reflekterar över sitt sätt att göra och vara för att
bidra på bästa sätt.

Vi rekommenderar att lagen väntar med
att åka på cuper utanför Skellefteå tills de
är 11 år. Genomför istället träningsläger
där ni jobbar med att lära känna varandra
och skapar god laganda. Sikta gärna på
att minst en gång per år genomföra en
gemensam aktivitet. Detta är ett bra tillfälle för andra vuxna än tränarna att bidra
och lära känna laget.

I all fotboll gällande barnidrott och
ungdomsidrott skall beslut gällande
matchtider och laguttagning tas ur
idrottsrörelsens ändamål så många som
möjligt så länge som möjligt. Vid juniorålder kan intresset och träningsfliten
innebära mer speltid. I samband med DMspel för juniorer och seniorer spelar vi
med det vad tränarna som vid det tillfället
anser vara de mest utvecklade fotbollsspelarna för att skapa det mest konkurrensmässiga laget, eller vad vi anser är
bäst för laget.
Kom ihåg att vi sätter spelarutveckling
före resultatet vilket medför att det är
viktigt att se matchen som ett träningspass och som ett sätt att utvärdera hur vi
arbetar med spelarutveckling.
policy

När ni ska åka på en cup/läger är det
viktigt att du som ledare är klar med syfte
(varför?) och mål (vad uppnå?) med cupen
och att du som ledare förmedlar detta till
spelare och föräldrar. Tänk på att fokusera på lärandet och utveckling även när ni
spelar cuper.

Rekrytering/nya spelare
Alla ungdomar inom föreningens upptagningsområde som är intresserade av
att vara med i föreningen skall vi bereda
plats for. Sunnanå SK ingår i VFF:s avsiktsförklaring gällande byte av fotbollsförening inom Västerbotten och följer
dess riktlinjer.

”I laget ska varje
individ känna
trygghet eftersom
trygghet är grunden för att våga
prova mycket”

Du skall vara medlem för att kunna delta i
aktiviteter. För nya deltagare erbjuder föreningen några prova-på-tillfällen innan
medlemsavgift begärs in. För deltagare
som av olika anledningar inte har råd att
betala medlemsavgiften har föreningen
som ambition att genom dialog se till att
hjälpa deltagaren att hitta en lämplig
lösning.

Ledare
Som ledare i Sunnanå SK strävar vi efter
att arbeta med Sunnanå SK:s dokument
”röda tråden”, Mer information finns på
vår hemsida. Efterfrågas mentorer, tematräffar och litteratur ska föreningen finnas
som stöd.

• Du tar hänsyn till att ungdomarnas
utveckling i vissa åldrar kan skilja 4-5
år, vilket på lång sikt innebär att den lille
spelaren kan ha väl så goda förutsättningar att lyckas som den store.

• Ledare deltar på ledarträffar
i föreningen.

• Du verkar för Fair Play, drogfrihet och
kostmedvetenhet.

• Du medverkar till att utveckla spelarna
till bra fotbollsspelare och framför allt
goda medmänniskor.

• Du verkar för de värden och mål som är
formulerade av föreningen.

• Du sätter inte matchresultat och
tabellplacering främst utan fokuserar
på spelarnas utveckling.
• Du involverar spelarna i sin egen
utveckling, till exempel genom utvecklingssamtal eller gemensamt
överenskomna mål.
• Du ser matchen som ett viktigt
träningspass.
• Du låter spelarna prova olika positioner
i laget för att ge dem en allsidig
fotbollsutbildning.

• Du är en förebild för ditt lag och en
ambassadör för föreningen.

• Du instruerar spelarna på ett positivt
och konstruktivt sätt under träning och
match.
• Du engagerar dig aktivt for att utveckla
dig själv.
Föreningen strävar efter att ledarna följer
SvFF:s utbildningsstege i nivå kopplat till
laget. För att få fler ungdomar att stanna
kvar i den organiserade idrotten är utbildade ledare viktigt. Tack vare detta står
föreningen i så hög grad som möjligt för
kostnader gällande tränarutbildningar.

