Föreningspolicy för Brunskog United
Policy för barn och ungdomsverksamheten i Brunskog United:
Ungdomsverksamheten skall ses som en lek där intresset för sporten och grundläggande
teknikutveckling ska prioriteras.
Vi skall bedriva en breddverksamhet där alla skall ges tillfälle att delta och därmed
motverka segregering och undvika utslagning till dess att spelaren når juniorålder, då
elitsatsning inleds.
Klubben skall jobba för att utveckla våra barn och ungdomar till att ta ansvar och vara bra
lagspelare och kamrater och därmed utveckla deras sociala förmåga och känsla av att tillhöra
en grupp samt fungera däri.
Det skall vara roligt att vinna men den individuella utvecklingen hos barnen/ungdomarna
både som spelare och människa skall prioriteras.
Mångsidighet uppmuntras och därför också deltagande i andra idrotter.
Klubben skall verka för att skapa en gemenskap mellan ledare, spelare och föräldrar i
klubben genom regelbundna ledarträffar och föräldramöten.
Ledare/föräldrar och övriga vuxna i föreningen skall vara föredömen för våra barn och
ungdomsspelare.
Genom att erbjuda utbildning skall Brunskog United säkerställa föreningens behov av
ledarresurser och bredda underlaget av domare.
Målsättning:
•

Alla barn och ungdomar, som vill, skall beredas plats att prova på klubbens aktiviteter

•

Det skall upplevas som kul och attraktivt att vara medlem i klubben

•

Utveckla medlemmarnas sociala förmåga och känsla av att tillhöra en grupp samt
fungera däri

•

Undvika utslagning

•

Uppmuntra mångsidighet och därför också deltagande i andra idrotter

Föreningens ansvar:
Det är föreningens ansvar att dess ledare och spelare efterföljer denna policy, dess anda, mål
och värderingar.
Föreningen ansvarar vidare för att:
•

Matcher sker inom respektive idrottsförbunds regelverk

•

Junior- och ungdomsserierna avseende åldersgränser ej missbrukas för att nå
kortsiktiga framgångar

•

Antalet lag stämmer överens med föreningens spelartillgång

•

Föreningen jobbar aktivt med etik och moral

•

Våra ledare är utbildade

•

Stödja barn och ungdomarna

Ledarens ansvar:
•

Som ledare har du fullt ansvar för ditt agerande på och utanför planen. Ditt agerande
skall vara sportsligt och med respekt mot dina medmänniskor

•

Följa idrottens regler och bestämmelser

•

Skall vara en förebild på och utanför planen

•

Respektera domarens bedömning och beslut. Hjälpa och stötta domaren i dennes
arbete på och utanför planen

•

Är ansvarig för ditt lags uppträdande gentemot domare/funktionär och motståndare
och skall själv verka som föredöme

•

Skall inte missbruka seriesystemets åldersgränser

Spelarens ansvar:
•

Som spelare i Brunskog United har du fullt ansvar för ditt agerande på och utanför
planen. Ditt agerande skall vara sportsligt och med respekt mot dina medmänniskor.
Tänk på att du representerar din förening.

Domaren:
•

Domare tillsammans med hemmaförening ansvarar för att matcherna kan genomföras
på bästa sätt.

•

Genom din attityd och ditt uppträdande påverkar du den stämning och atmosfär som
råder under en match. Kom väl förberedd och med en seriös inställning till varje
match.

Antagande av policy:
Genom sitt medlemskap i Brunskog United förbinder man sig som spelare och ledare att
följa denna policy.
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