Policy ledare

Ledarnas deltagande och engagemang vilar utslutande på ideellt arbete
vilket kräver ett stort intresse för fotboll och för barn/ungdomsidrott. Olika
åldrar kräver olika saker av våra ledare vilket gör att alla ledare är en
viktig del i vår verksamhet.
Allmänt
● Ledarna “ser” alla barn/ungdomar-alla är lika viktiga.
● Ledarna skall på ett positivt sätt uppmuntra spelarna under träning
och match.
● Ledarna föregå med gott exempel. Barnen/ ungdomar gör inte som
vuxna säger, utan som vuxna gör.
● Ledarna behöver utvecklas ständigt. Det är viktigt vilja utbilda sig
samt ta vara på och respektera den kunskap som andra ledare
har.
● Ledarna ger våra spelare en bra utbildning genom att följa
spelarutbildningsplanen.
● Ledare ska årligen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för
att ha en trygg verksamhet för våra barn och ungdomar.
● Ledarna ansvarar för närvarolistor och SISU listor fylls i.
● Ledarna följer och respekterar LIFs styrdokument.
● Vi inkluderar och informerar alla spelare om lagets aktiviteter.
Under träning
● Ledarna är först på plats vid planen eller i omklädningsrummet.
● Ledarna kommer väl förberedda .
● Ledarna är rädda om vårt gemensamma material tex. bollar,
västar, arenan osv.
Under match
● Ledarna ser till att alla får spela.
● Ledaren ska sätta spelare- och lagutveckling före matchresultat.
● Ledarna  hälsar och tackar motståndare och domare vid match.
● Träningsgrupper som har två eller fler lag anmälda till seriespel
eller cuper ska rotera inom lagen. Inga fasta lag i
träningsgrupperna ska skapas.

Hur vi möter föräldrarna
● Vi ger tydlig information genom laget.se inför träning, match osv.
● Vi har en dialog och samarbetar kring barnen/ungdomarna.
● Vi tar hjälp och involverar dem i vår verksamhet, tex körschema
och kiosk.
Hållbarhetsarbete
● Våra träningsgrupper bör ha gruppstärkande aktiviteter utanför
träning och match  tex kick-off och avslutningar, för att främja den
sociala gemenskapen och tillhörigheten.
● Främja samarbete/utbyte mellan olika åldersgrupper samt pojk och
flicklag för att skapa en vi-känsla. Målet är att skapa en vi-känsla
inom hela klubben..
● Vi uppmuntrar spelare att hålla på med mer än en idrott. Vi hittar
lösningar för att göra det möjligt.
● “ En förening för hela livet” Vi erbjuder alla en möjlighet att fortsätta
spela, bli ledare eller domare osv.

