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Policy
IF Wartas verksamhet styrs av, av föreningen, framtagen policy. Policyn går att hämta ifrån IF Wartas
hemsida.

Förord
IF Warta är en av Göteborgs äldsta ungdomsidrottsföreningar. Föreningen bildades i januari 1929.
Vi har totalt ca 500 medlemmar i föreningen. IF Warta är en förening där alla barn och vuxna som
gillar fotboll och förhåller sig till IF Wartas policy och riktlinjer ska känna sig välkomna. Det ska vara
”Warta-andan” som genomlyser vårt uppträdande, förhållningssätt och inställning - både på
fotbollsplan och vid sidan av.
IF Warta finns i den lättåtkomliga stadsdelen Lundby. Föreningens lokaler är lätta att känna igen från
spårvagnarna som stannar vid hållplatsen Sälöfjordsgatan. Den största fotbollsverksamheten pågår
på Sälöfjordsvallen men även Färjenäsplan samt Krokäng används.

Mål och visioner
Vi vill på detta sätt klargöra vad vi vill med vår verksamhet. Det kan sammanfattas i följande punkter:
• Vi vill bidra till att ungdomar får en meningsfull fritid
• Verksamheten skall präglas av glädje och entusiasm
• Vi bereder plats åt alla som vill spela fotboll upp t.o.m. juniorålder
• Ungdomslag tom 9-manna har i huvudsak en laguttagning med jämna lag, där utveckling och
glädje ska vara i fokus
• Vi utbildar och utvecklar alla spelare
• Vi sätter individen i centrum
• IF Warta ska vara ett etablerat division 3 lag där minst halva truppen ska vara egna produkter.
• Fram till år 2015 ska vi ha startat ett aktivt damlag i seriespel.
• Föreningen har ett oldboys lag för medlemmar som vill lira boll i avslappnad miljö.
• Vi tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet och motverkar alla former av diskriminering,
mobbning och nedsättande språk
•
IF Wartas klubbhus är välbesökt och är en samlingsplats för våra medlemmar även på
fritiden.
• Alla ledare skall ha genomgått, för aktuell årskull, utbildningar. Även ansvariga föräldrar i
respektive grupp ska ha genomgått aktuell utbildning.

Viktig policy inom ungdomsverksamheten:
•

Ledare skall samarbeta över laggränserna bl.a. vad det gäller att låta spelare spela i yngre
och äldre åldersgrupper. Detta för att utveckla spelare och för att stötta lag som har
svårigheter med bemanningen.

Föräldraskap
Det är viktigt att tänka kring våra visioner och värderingar som IF Warta står för. Respekt på alla
nivåer. Stötta föreningen på nedanstående punkter samt barn som är delaktiga i föreningen.
• Låt ledarna ansvara för träningar och matcher
• Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare
• Skjutsa barn till och från matcher/träningar.
• Stötta och uppmuntra alla barn i laget, alltid positiva kommentarer
• Stötta ledarna på ett positivt sätt. Tänk på att ledarna ställer upp med sin tid, sitt engagemang
och fotbollskunnande utan annan vinning än idrottsliga och sociala upplevelser.
• Tänk på att barnen ska komma i tid till träningar och matcher.
• Hör alltid av er till tränaren vid frånvaro av olika orsaker.
• Meddela tränarna om allergier eller sjukdom förekommer
• Som förälder ska du ställa upp på IF Wartas aktiviteter så som Göteborg cup, Wartadagen,
OLKA cup samt sköta ”Gula Huset”
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Föräldragrupp
Laget och lagets ledare behöver också stöd, i form av en s.k. föräldragrupp. Nedan följer exempel på
arbetsuppgifter som föräldragruppen har:
• Hjälpa till på träningar
• Insamling av pengar för lotter, träningsläger m.m.
• Planering kring kaffeförsäljning eller annan försäljning för att stärka lagkassan.
• Ansvarig för gula huset
• Arrangemangsansvarig för laget och behjälplig till föreningen vid arrangemang i klubbens regi

Arrangemang & Cuper
•
•
•
•
•
•

Alla föräldrar ska vara aktiva i att bemanna Gula Huset (2 veckor per år och årskull).
Wartadagen anordnas en gång per år och hjälp av föräldrar behövs till bl.a. försäljning, lotteri
Vara aktiv i arbetet kring Göteborg cup. ALLA i föreningen hjälper till, både spelare och
föräldrar.
Vara aktiv i arbetet kring Olka cup (fd Citroen/Samglas cup).
Ställa upp och hjälpa till under Gothia cup med försäljning och som planvärd.
Fotbollsskola veckan före midsommar

Klädsel/Spelarutrustning
För hela klädpolicyn hänvisas till IF Wartas policy, se www.ifwarta.se
Matchställ som är utlånade av IF Warta ska finnas i klubbhuset. Om detta förstörs eller slarvas bort är
man skyldig att ersätta IF Warta för kostnaden av detta. Observera att matchkläder får ej användas
som träningskläder. Spelaren förväntas själv införskaffa träningskläder, d.v.s. tröja, shorts, strumpor,
benskydd och fotbollskor. Klubbkläder kan köpas via klubbshopen, se www.ifwarta.se.

Ekonomi
Lotterier
Alla medlemmar ska sälja julkalendrar. Du som förälder ansvarar för att dessa blir sålda och att
pengar lämnas till ansvarig i respektive lag.

Medlemsavgifter
Medlemsavgift betalas i enlighet med informationen på hemsidan www.ifwarta.se.

Kontaktdetaljer
Kansli:
Öppettider kansli: 08.00 - 16.30
Telefon: 031-53 71 73
E-post: if.warta@swipnet.se
Hemsida: www.ifwarta.se
Ungdomsektionen:
E-post: usektionen.ifwarta@gmail.com
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