
Ledarpolicy för Åkersberga BK 
 

 
Bakgrund ÅBK bildades 1973. Från att ha startat ett herrlag med 20-30 spelare har föreningen vuxit sig stor och omfattar idag ca 1 000 spelare och ca 250 ledare. Det är en fantastisk bedrift som vi är mycket stolta över och som vi nu vill bjuda in dig att vara delaktig i. Framgången grundar sig i ett idogt arbete i att skapa en miljö där våra spelare kan ha roligt och trivas tillsammans i, men också i att utbilda tränare och ledare som lotsar barn och ungdomar på rätt väg i livet och inom fotbollen. Med rätt utbildning kan våra spelare fortsätta att spela fotboll långt upp i åren. Fotboll ska vara kul!  Riktlinjer Att driva en förening ideellt innebär kontakt med många starka viljor. Föräldrar vill se sina barn få motion, har roligt med kompisar och utveckla sina fotbollskunskaper. ÅBK har riktlinjer som vi vill att alla spelare och ledare ska respektera för att ge en trygg plats för våra barn och ungdomar att växa upp i. Vi vill säkerställa att alla som har en ledarroll i ÅBK står bakom och stödjer föreningens riktlinjer. Ledare som har synpunkter eller tips på förbättringsåtgärder ska vända sig till fotbollskommittén så att föreningen får möjligheten att utvärdera dessa enligt de riktlinjer som finns framtagna.   Utveckling Barn behöver trygghet. Vi vet alla att barn utvecklas olika, både mentalt och fysiskt. Våra spelare ska få möjligheten att utvecklas i olika takt med bibehållen grupptillhörighet. Detta skapar bra gruppdynamik, ödmjukhet samt gör det möjligt för varje spelare att spela fotboll på sin nivå. Nivåindelning inom gruppen ska vara utvecklande och motiverande samt stärka spelaren oavsett kompetens.  Vår roll Vi ledare i ÅBK har en viktig roll att ge spelarna positiva känslor och erfarenheter. Dessa känslor kommer spelaren att väga in när den står inför sina framtida val. Om spelaren har starka negativa känslor kopplade till fotbollen är risken stor att de helt slutar att spela fotboll. Om spelaren däremot kopplar ihop fotbollen med en rolig och trygg upplevelse i en trivsam miljö finns alla förutsättningar att spelaren kan utvecklas till en bra fotbollsspelare. Vår uppgift är att på vägen dit se till att spelaren får en så bra fotbollsutbildning som möjligt. Utöver detta är vår ambition att även hjälpa spelaren att bli en bra lagspelare och medmänniska både på och utanför fotbollsplanen.  Vision I ÅBK arbetar vi långsiktigt med vår förening samt utbildning av våra spelare. Vår ambition är att få fler spelare att högre upp i åldrarna vilja fortsätta med fotbollen. Då skapas en bredare bas av spelare som har möjligheten och viljan att satsa på en fotbollskarriär i de högre divisionerna. Samtidigt kommer vi också att se fler spelare med glädje beträda fotbollsplaner i lägre divisioner.  Vi hoppas att du vill vara med och skapa Framtidens Fotbollslirare med oss.



 Ledarpolicy för ledare Åkersberga BK 
 Läs noga igenom våra riktlinjer innan du undertecknar denna ledarpolicy.  Åkersberga BK (ÅBK) förväntar sig av varje ledare att han/hon:  

 Representerar Åkersberga BK med stolthet och glädje  
 Har kunskap om Åkersberga BK´s verksamhet och värderingar  
 Följer ÅBK´s utbildningsplan och laguttagningsprinciper för ungdomsverksamheten (se Framtidens Fotbollslirare, ÅBK Ledarstöd och ÅBK-Kompassen)  
 På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera spelarna under träning och matcher.   
 Aktivt motverka icke önskvärt språkbruk eller beteende genom att själv verka som förebild.  
 Är en god föreningskamrat och bidrar till att skapa trivsel och glädje i det egna laget och i föreningen.  
 Föregår med gott exempel på och utanför fotbollsplanen.   
 Respekterar och alltid uppträder professionellt mot motståndare, domare och publik.  
 Tar ansvar för att vara informerad om vad som sker i föreningen.   
 Tar ansvar för att följa de regler som gäller för hur en tränare ska agera i relationen till spelare och andra ledare i föreningen.  
 Har kunskap om vilka partners/sponsorer föreningen har samt respekterar och värdesätter dessa.  
 Motverka alla former av värvningar, speciellt åldersgrupper upp till och med 14 år.   
 Sträva för att utveckla laget och ÅBK som förening och inte på något sätt motarbeta eller konkurrera med ÅBK´s verksamhet.   
 Jag bekräftar genom min underskrift att jag har läst igenom; instämmer och kommer att agera enligt ovanstående policys.    Datum_______________________                           Lag __________________________           _____________________________   _____________________________ 
Namnunderskrift   Namnförtydligande 


