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UNGDOMS SEKTIONEN 
 

”Mål och riktlinjer” är ett LEVANDE dokument över verksamheten som bedrivs inom 
Kungshamn/Smögens IF:s ungdomssektion.  
 
Syftet med detta dokument är att vi som verkar i föreningen skall ha en gemensam plattform att 
arbeta utifrån. Det är också ett sätt för oss att sprida information till medlemmar och andra som är 
intresserade av vår förening. 
 
Kungshamn och Smögen är ett samhällen med litet underlag av barn så det är av största vikt att alla 
som är fotbollsintressade känner sig välkomna att delta i verksamheten. Det är också viktigt att man 
håller på så länge som möjligt för att vi skall ha kompletta lag när man övergår till 11-manna fotboll. 
 
Målen och riktlinjerna är ledstjärnan i ungdomssektionen och vi förväntar oss att den följs med bästa 
förmåga av ledare, spelare och föräldrar. 
Medlemmarna i respektive föreningar som som har synpunkter på utformningen av Mål och 
riktlinjerna ombedes kontakta respektive förenings Ungdomssektions styrelse. 
Vid varje säsongs slut ska målen och riktlinjerna ses över av sammarbetsgruppen . Ändringar sker 
efter förankring i båda föreningarna. Den nya utgåvan ska vara klar innan årets slut. 
 
Använd ”Mål och riktlinjer” på upptaktsmöten och föräldraträffar som underlag för diskussioner och 
för att bedriva och beskriva verksamheten.  
  
 
ÖVERGRIPANDE MÅL& RIKTLINJER 

De övergripande målen för verksamheten i Ungdomssektion är: 

• Verksamheten i ungdomssektionen omfattar alla barn mellan 6-16 år. 

• Fotboll skall vara roligt både på och utanför planen. 
• Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De ska visa respekt för regler och normer, 

både inom fotbollen men även i samhället i övrigt, samt att respektera andra människor. 

• Att med hjälp av väl utbildade ledare, erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning 
för både pojkar och flickor. 

• Att utbilda våra ungdomar så att de blir bra fotbollsspelare från grunden och utifrån varje individs 
nivå och egenskaper stimulera deras utveckling och framsteg så att de får glädje och utbyte av 
”sin” sport. 

• Att skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över Kungshamns IF och Smögens IF och agerar på 
och bredvid planen som goda representanter för föreningen.  

• Att genom en stor bredd på verksamheten skapa ett stort urval för framtida senior spelare. 

• Att ta vara på och utveckla föreningarnas talanger. 

• Att varje år ha minst ett lag i varje åldersgrupp i träning och seriespel. 
• Att varje åldersgrupp ska ha minst tre ledare/tränare varav en är huvudansvarig. 
• Våldstendenser och droger skall motverkas seriöst. 

• Ungdomarna som ej vill fortsätta som spelare bereds möjlighet att bli ledare, domare eller något 
annat som känns meningsfullt. 

• Utbildningsstegen för ledare i ungdomsverksamheten följer SVFF:s utbildningsplan. 
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UNDER ORDNANDE MÅL& RIKTLINJER 

Förutom övergripande riktlinjer som gäller alla tillämpar Ungdomssektionen särskilda riktlinjer. 
Läs vidare på respektive riktlinjer. 
 

1. Policy för Ledare 
2. Policy för Spelare 
3. Policy för Föräldrar 
4. Policy för Träning ”Rödatråden” 
5. Policy för Matchning ”Rödatråden” 

 
UNGDOMS SEKTIONENS MOTTO 

Våra ledare och aktiva strävar efter att leva upp till mottot att: 
• Vara ödmjuka. 
• Vara välutbildade. 
• Ha klubb känsla. 
• Ha krav på ledarna. 
• Ha krav på de aktiva. 
• Vara rättvisa. 
• Stimulera kamrat andan. 
• Vara disciplinerade, Ha ordning och reda. 
• Vara öppna för både positiv och negativ kritik. 
• Vara villig att ställa upp för varandra och visa hänsyn. 
• Rasism i någon form är absolut oacceptabelt. 
• Diskriminering p.g.a kön är absolut oacceptabelt. 
• Diskriminering p.g.a sexuell läggning är absolut oacceptabelt. 
• Diskriminering p.g.a religion är absolut oacceptabelt. 

 
Fair play – rent spel 
Våra ledare, spelare och föräldrar ställer upp bakom Fairplay: 

• Vi följer fotbollens regler! 
• Vi respekterar domarens beslut! 
• Vi fuskar inte till oss fördelar 
• Vi uppmuntrar inte till fult spel! 
• Vi uppmuntrar till just spel! 
• Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna! 
• Vi hälsar på varandra före matchen! 
• Vi tackar motståndare och domare efter matchen! 
• Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri! 
• Vi har god stil på och utanför plan! 

 
ORDFÖRANDE & STYRELSE 

Arbete med Policy pågår 
 
UPPDRAGS BESKRIVNING UNGDOMS SEKTIONENS ORDFÖRANDE 

Arbete med Policy pågår 
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LEDARE ROLLER 

För att möjliggöra bästa nyttjande av spelarna och ledare bör indelning i respektive lag bestå av 
ansvarig tränare, assisterande tränare och lagledare samt föräldrar ansvariga för verksamhet utanför 
fotbollsplanen. 
 

• Lagledare 
• Ansvarig Tränare 
• Övriga tränare 
• Föräldrar 

 
Se Mål och riktlinjer för ledare för detaljerad information 
 
SKOLAN 

Ledare/föräldrar bör inför varje säsong ha möte där skolarbete/ungdomsidrott diskuteras.  
Ungdomarna behöver föräldrarnas stöd och hjälp för att kunna planera sin tillvaro. 
Att träna ett par ggr/vecka plus matcher och samtidigt klara av skolarbetet på ett bra sätt, kräver god 
disciplin och planering. 
Det där med att stanna hemma från träning/match p.g.a. att man har mycket läxor och/eller prov är ett 
tecken på dålig planering. 
En viktig detalj är att ungdomarna får ordentligt med välbehövlig vila (lägga sig i tid) för att kunna 
klara av vardagen.  
Att röra på sig och motionera regelbundet ökar ungdomarnas möjligheter att klara av skolan på ett bra 
sätt. Dessutom slappnar man av psykiskt då man träffar kompisarna och tränar tillsammans. 
 
DROGER/ALKOHOL/TOBAK 

Arbete med Policy pågår 
 
HANDLINGSPLAN VID FÖREKOMST AV MOBBNING 

Vår definition av mobbning är när en eller flera personer trakasserar en annan person fysiskt eller 
psykiskt eller bägge delarna. 
 
Alla ledare, spelare, funktionärer samt föräldrar har ansvar att rapportera misstänkt mobbning till 
styrelsen för ungdomssektionen. 
 
Åtgärder när ungdomar uppför sig illa mot varandra: 

1. Direkt tillsägelse (av alla vuxna som bevittnar något). 
2. Händelsen rapporteras till lagledaren. 
3. Lagledaren samtal med involverade spelare och dess föräldrar (båda parter). 
4. Händelsen rapporteras till ungdomssektionens styrelse. 

 
Om trakasserierna inte upphör är det ungdomssektionens styrelse ansvar att: 

1. Inleda enskilda samtal med spelaren spelarna (båda parter). 
2. Kontakta föräldrar (båda parter). 
3. Rapportera till skolan. 

 
Om det inte hjälper vidtar ungdomsektionens styrelse följande åtgärder: 

1. Sanktioner mot mobbaren (avstängning från träning och match). 
2. Samtal med föräldrar. 
3. Polis anmälan. 


