MÅL OCH RIKTLINJER FÖR
KUNGSHAMN/SMÖGENS IF:s UNGDOMSSEKTION
FÖRÄLDRAR
Kungshamn och Smögens IF hälsar er välkomna till oss.
Vi hoppas att både ni och era barn skall få uppleva allt positivt och roligt som hänger samman med fotboll.
Vi vill även ha ett aktivt samarbete med er föräldrar.
Det finns massor av uppgifter som vi behöver hjälp med i båda föreningarna.
Tveka inte att kontakta ditt barns ledare om du vill börja som tränare, ledare eller hjälpa till med något
annat i föreningarna.
Vi kan inte bedriva vår verksamhet utan tydliga regler.
Därför är det viktigt att ni accepterar våra mål och riktlinjer.
Kontakta kansliet i er förening om ni villfördjupa er i Ungdomssektionens MÅL OCH RIKTLINJER så tar
de fram informationen som ni söker.
Tänk på att även du som förälder representerar Kungshamn/Smögens IF när du besöker träning och match.

RIKTLINJER
Det finns några riktlinjer som vi vill att du respekterar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lös medlemskort till ert/era barn i er förening.
Se till att Ditt barn kommer i god tid till träningar och matcher samt att de alltid har rätt utrustning
Viktigt att barnen äter både före och efter träning / match
Om ditt barn är sjukt skall det inte träna.
Det är respektive lags ledare som tar ut lag för matchspel.
Tala ej om för barnen hur de skall spela, det sköter ledarna.
Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte, utan ge positiv och konstruktiv (vägledande) kritik.
Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultaten eller målgörarna.
Uppmuntra alla spelarna i laget – inte bara Ditt eget barn.
Tänk på att det är Ditt barn som spelar fotboll – inte Du.
Du som förälder stöttar ditt barns lag på bästa sätt genom att vara positiv i din support till laget.
Skador mm som uppstår under matcher tar lagets ledare hand om denne ber dig om hjälp om så är
nödvändigt.
Vi inom Kungshamn/Smögens IF visar respekt för motståndare, såväl spelare som ledare och
föräldrar, samt för domare och domares beslut.
Försök deltaga på våra föräldraträffar.
Ge inte pengar eller andra gåvor till ditt barn efter hur denne presterar. Att t.ex ge pengar för varje
mål han/hon gör är direkt hämmande för både spelaren och för medspelarna. Spelaren väljer då
oftast att skjuta eller dribbla även om det inte är det bästa alternativet.

Varje ledare inom varje idrott kan berätta om hur svårt det är att göra ett fullgott arbete och samtidigt få
kritik för att man inte gör sitt bästa. Det gäller inte minst vid laguttagningar etc.
Så därför både ber och anmanar vi dig att respektera ledarnas/tränarnas beslut.
Framför dina synpunkter till ledarna enskilt och inte inför spelarna.
Det handlar om rent spel. Av alla, för alla!

INFORMATIONS ANSVAR
Kungshamn/Smögens IF har ett informations ansvar.
• Kungshamn/Smögens IF skall informera om mål och riktlinjer för verksamheten.
• Kungshamn/Smögens IF skall stimulera lämpliga föräldrar att bli ledare. Kungshamn/Smögens IF
står för utbildningen.
• Kungshamn/Smögens IF skall informera att det är ledarna som har uppdrag att utbilda spelarna och
leda lagen samt att eventuella problem kan tas upp med ledarna.

Utgåva 12

Page 1

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR FÖRÄLDRAR
INVOLVERA FÖRÄLDRARNA
Barnens förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför behöver en
ungdomsledare ha stöd från barnens föräldrar. Ett bra sätt att inleda ett samarbete med föräldrarna är att
bjuda in dem till ett föräldramöte där diverse olika saker kan tas upp.
Här är några frågeställningar som kan utgöra grund för en introduktion och en diskussion:
•
•
•
•
•

Informera om klubben och dess intentioner.
Vad förväntar ni er av klubbens ungdomsledare?
Är ni nöjda med det sätt som klubben fungerar?
Kon ni peka på områden som borde förbättras?
Vad kan klubben vänta sig av er?

En stor fördel med en föräldraförening är att ungdomstränarna befrias från ett antal praktiska göromål. På
så sätt får denne mer tid att koncentrera sig på träning och matcher.
Att föräldrar får uppgifter i en föräldraförening kan innebära att klubben på sikt kan erhålla nya
ungdomsledare.
Här kommer några förslag på aktiviteter som en föräldraförening kan syssla med:
• Planera bil körning till matcher o träningar
• Planera kiosk aktiviteter
• Hjälpa till med att planera och säkerställa att personal som till Kungshamn/Smögens IF:s
arrangemang.
• Arrangera aktiviteter vid sidan om Fotbollen t.ex bio besök, åka och se på matcher mm.
• Fest efter vårsäsongen och avslutningsfest.

FÖRÄLDRA ROLLER
En del uppgifter som tillhör föreningslivet vill vi också ha din hjälp med.
Det gäller skjuts för spelarna till bortamatcher, hjälp i olika cuper, stå i kiosk på våra hemma matcher mm
och ställer upp i minst två andra arrangemang som ditt barn/dina barns klubb arrangerar.
Vi ser gärna att du som förälder organiserar detta tillsammans med andra i gruppen.
Förslag på ansvarsfördelning över vissa åtaganden visas överskådligt enligt nedan:
Aktivitet
Träningar
Matcher
Körschema
Personal Kalle Cupen
Personal Konsum Cup (KIF)
Personal Sommarfesten (KIF)
Personal Räktombola (SIF)
Poäng Promenad (KIF)
Kiosker på hemma matcher
Adress uppgifter
Uppstart
Avslutning
Hemsida
Uppdaterad kalender

Föräldragrupp

Tränare
x
(x)

x
x
x
x
x
x
x
x

Lagledare
(x)
x

x

(x)
(x)

x
x
x
x
x

Vi önskar dig och ditt/dina barn en lika lärorik som trivsam fotbollstid tillsammans med alla oss
andra i Kungshamn/Smögens IF:s Ungdomsektion!
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