Välkommen som spelare och förälder i Nödinge SK Fotboll
Vi är stolta över att du och ditt barn valt vår förening för ditt barns idrottande. NSK Fotboll är
en ideell förening och grundar till största delen på föräldraengagemang. Det finns ingen
annan som gör allt utan det är föräldrar som du som tränar och leder eller på andra sätt
engagerar sig i föreningen och laget.
Idrott för barn skall vara en lustfylld lek där tävling är ett naturligt inslag men resultatet av
underordnad betydelse. Det är vi vuxna som för in allvaret i idrotten genom att fråga efter
tabeller och räkna ut målskillnad. Det är ditt ansvar som idrottsförälder att inte kasta
förnuftet åt sidan utan vara en god förebild. Det kan skada barnets självkänsla om det ställs
orimliga krav och hon/han kanske tappar lusten för allt vad idrott heter. Idrott skall vara
roligt och förhoppningsvis ge ett livslångt intresse.
Som förälder i NSK Fotboll förväntas du:
-

Se till att ditt barn blir registrerat i föreningen genom att fylla i och underteckna
därför avsett formulär.

-

Ställa upp på de olika arrangemang som föreningen och laget beslutar. Det kan vara
skjutsning till och från matcher, cafeteriabemanning, lotteriförsäljning, funktionär vid
cuper och midsommarfirande samt liknande arrangemang.

-

Se till att medlemsavgift och andra beslutade avgifter betalas i tid.

-

Närvara vid föräldramöten. Det är då riktlinjer för lagets verksamhet dras upp.

-

Se till att ditt barn har förnuftig utrustning. Överdriv inte.

-

Hjälpa ditt barn med planeringen så att barnet kommer i tid till träning och match
och även hinner med skolarbetet.

-

Meddela tränaren i god tid om ditt barn inte kan närvara.

-

Kom till träningar och matcher åtminstone tills barnet känner sig trygg i föreningen.

-

Respektera hur tränarna disponerar spelarna. Var inte extra coach. Har du
synpunkter tar du det enskilt med tränaren i efterhand och då i positiv anda.

-

Uppträd med respekt för alla när ditt barn idrottar. Det gäller domare, motståndare,
andra föräldrar, publik, ledare och funktionärer.

-

Stötta och uppmuntra ditt barn och laget i med och motgång. Var positiv och
vägledande. Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll. Inte du.

-

Meddela tränare och kansli om ditt barn slutar med sitt idrottande så att
medlemsregister och andra register kan hållas uppdaterade.

Vad står NSK Fotboll för
Värdegrund
Glädje och gemenskap - Demokrati och delaktighet - Allas rätt att vara med - Rent spel
Verksamhetsidé
NSK Fotboll skall erbjuda fotboll för flickor och pojkar på barn-och ungdomsnivå och för
herrar på senior-och oldboysnivå samt inom en snar framtid även damseniorer.
Verksamheten skall vara attraktiv och jämställd samt vara en god social miljö att utvecklas i
som spelare, ledare och människa.
Vision
NSK Fotboll strävar att vara det bästa alternativet i Ale kommun såväl sportsligt som
organisatoriskt inom barn- och ungdoms fotboll. Ungdomsverksamheten skall vara en
plantskola som utbildar egna spelare för seniorverksamheten på både herr-och dam sidan.
Mål
Så många som möjligt-så länge som möjligt-så bra som möjligt skall göra det möjligt för
NSK Fotboll att av egen kraft, med spelare som utvecklats i föreningen, avancera i
seriesystemet med bibehållen balans i ekonomin.
Vi når målet genom
En väl utvecklad förening där många gör lite
Väl utbildade ledare där vi följer fotbollsförbundets utbildningsplan
Medverkan i Spelarlyftet där spelarna ges extra talangträning
Tillgänglighet till fotbollsplaner och idrottsmiljöer
Samverkan med skolan
Ny som spelare i NSK Fotboll
När man kommer som ny till NSK Fotboll går det bra att träna i två månader innan man beslutar sig
för att bli medlem och betala sin medlemsavgift. För de yngsta barnen i Boll & Lek (3-5 år), och
Knattefotboll (6 år) är första terminen, hösten det året laget startar gratis, därefter betalar man
vanlig medlemsavgift.
Ny som förälder i NSK Fotboll
Förutom tränare och ledare skall varje lag ha minst två föräldrarepresentanter som håller i och
planerar de aktiviteter som klubben och laget beslutar om. Lagen har på sig till senast hösten det året
barnen fyller 7 år att utse föräldrarepresentanter. Det är först då föreningen har krav på deltagande i
olika klubbarangemang.
Kommunikation
Du håller dig bäst informerad om föreningen genom att gå in på vår hemsida
http://www.laget.se/nskfotboll
Här hittar du nyheter och annan information om föreningen. Under föreningssidan hittar du sedan
flikar för varje enskilt lag. Lagens kommunikation sker genom lagets sida och det är därför viktigt att
du gör dig bekant med hur hemsidan fungerar.
NSK Fotboll

