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FK Bromma är en fotbollsförening som har funnits sedan 
1972. Vi har ett arv att förvalta och en tradition att föra 
vidare. 

Det gör vi genom att vara en förening som kännetecknas 
av stor gemenskap, god kamratskap, laganda och 
kämpaglöd. 

Kärnverksamheten är att erbjuda barn och ungdomar en 
fotbollsutbildning. 
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Värdegrund – Tillsammans är vi starkaVärdegrund – Tillsammans är vi starka

Laganda • Laget före jaget

• Vi tar personligt ansvar och kommer i tid till träningar och match med rätt utrustning 
vid varje tillfälle

• Vi låter våra utbildade ledare ta ansvar för spelarna under match och träningar

Kamratskap • Vi behandlar varandra med respekt, visar hänsyn och hjälps åt att göra alla 
träningar och matcher så bra som möjligt 

• Vi hjälps åt med lag- och föreningsaktiviteter för att stötta föreningen att bygga en 
långsiktighet i verksamheten

• Vi tar ansvar för och vårdar föreningens gemensamma utrustning och vår 
personliga materiel

Kämpaglöd • Vi gör alltid vårt bästa på träning, match och andra föreningsaktiviteter

• Vi står för FAIRPLAY och kritiserar inte domare eller motståndare

Med utgångspunkt i ovanstående ledord har vi tillsammans i föreningen tagit fram konkreta riktlinjer för 
spelare, ledare och föräldrar. 



Värdegrund - SpelareVärdegrund - Spelare

Jag tar ansvar för mina egna handlingar och utveckling:

• Kommer i tid till träning och match, redo för fotboll

• Vågar misslyckas för att lära

• Kämpar för laget, jag ger aldrig upp både vid match och träning

• Är en schyst lagkompis

• Lyssnar och respekterar de ledare och föräldrar jag möter i FK Bromma

• Hälsar och välkomnar människor vid alla aktiviteter i FK Bromma

• Förespråkar alltid fair play och gott uppförande

• Klär mig i FK Bromma kläder enligt lagets regler och visar respekt för min matchtröja

• Stöder domare och matchfunktionärer i deras roller på ett positivt sätt

• Använder ett vårdat språk och inga svordomar eller könsord



Värdegrund - LedareVärdegrund - Ledare

Jag tar ansvar för mina egna handlingar och utveckling:

• Utbildar, utvecklar och uppmuntrar talangen hos alla spelare

• Anpassar mina utmaningar till spelaren utifrån spelarens nivå

• Står för positiv feedback och uppmuntran

• Är tydlig i mitt förhållningssätt till spelare och föräldrar

• Uppmärksammar alla spelare och hälsar på alla

• Låter spelarna ta egna beslut i matcher utan att detaljstyra

• Förespråkar alltid fair play och gott uppförande

• Stöder domare och matchfunktionärer i deras roller på ett positivt sätt 

• Lyssnar och tar till mig feedback från föreningens ansvariga och spelare 



Värdegrund - FöräldrarVärdegrund - Föräldrar

Jag hjälper mitt barn att ta ansvar för sina egna handlingar och 
utveckling:

• Hjälper mitt barn att vara ombytt och i tid till match och träning

• Uppmuntrar och hejar på mitt barn och andra barn i träning och match men jag 
coachar inte eller detaljstyr

• Förstår och respekterar gränsen mellan föräldraskap och ledarskap och låter 
tränarna, oavsett om det är andra föräldrar eller externa tränare, sköta 
verksamheten

• Aktivt bidrar till lagets verksamhet för att stötta ledare och tränare vid behov

• Frågar om matchen eller träningen var spännande, jag frågar inte efter resultat

• Stöder domare och matchfunktionärer i deras roller på ett positivt sätt


