IFK Uppsala Fotboll
Föreningspolicy

I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare.

I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till
ungdomarna.

I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

IFK Uppsala har nolltolerans mot rasism, droger och våld.

IFK Uppsala:s föreningspolicy för fotbollsungdomar
IFK Uppsala har arbetat fram en föreningspolicy i syfte att tydligöra de grundläggande idéer och
värderingar som ska hjälpa till att styra verksamheten mot önskat resultat.
Alla spelare, ledare och föräldrar till aktiva ska ha läst igenom policyn. Nya medlemmar ska få sig
tillhanda policyn, som också ska vara tillgänglig på hemsidan. Policyn ska revideras regelbundet.

Värdegrund
IFK Uppsala strävar efter att skapa en stark och bred ungdomsorganisation.
Fotboll i IFK Uppsala ska vara utvecklande för både spelare och ledare.
Klubben strävar efter att spelare och ledare ska känna glädja genom att delta i verksamheten.
IFK Uppsala ska vara en trygg miljö för alla inblandade.
IFK Uppsala följer UFFs riktlinjer om nolltolerans (se även
http://uppland.svenskfotboll.se/nolltolerans/).

Allmänna riktlinjer
IFK Uppsala vill behålla och locka nya medlemmar genom att ha en riktigt bra fotbollsutbildning med
spelarens och ledarens långsiktiga utveckling i fokus.
IFK Uppsala utbildar spelare och tränare med en långsiktig utveckling i fokus – man kan vara aktiv så
länge man önskar, träna och spela så länge man vill utan utslagning inom ungdomsfotbollen.
IFK Uppsala strävar efter att skapa en föreningskänsla, och inte bara en lagkänsla.
IFK Uppsala ska verka för att lagen inom föreningen samarbetar exempelvis genom rotation av
spelare och ledare, det vill säga en kortsiktig upp‐ eller nedflyttning till annat lag med målet att
erbjuda en utmaning på rätt nivå.
Föreningen strävar efter att ha en god ledartäthet för att möjliggöra en så bra utbildning som möjligt.
IFK Uppsala ska inte ses som en slutdestination utan härifrån kan och får spelare slussas vidare.
IFK Uppsala önskar att föräldrar engagerar sig runt lagen, och att nya lag inte startas utan en
fungerande föräldraorganisation.
IFK Uppsala ska sträva efter en välbeskriven och öppen verksamhet, exempelvis genom att redovisa
kostnader och intäkter på ett tydligt sätt.
Det ska finnas tydliga och väl fungerande informationskanaler mellan föreningen, ledarna, spelarna
och föräldrarna.
Föreningen vill skapa trivsel genom bra ordning och tydliga regler.
Föreningen uppmuntrar aktiviteter utanför fotbollen för både spelare, ledare och föräldrar för att
stärka lagkänslan.
Spelarna ska kunna påverka verksamheten genom spelarråd, spelarmöten och spelarsamtal
anpassade för spelarnas mognad och ålder. Tränaren/ledaren måste då vara goda lyssnare.
IFK Uppsala ser positivt på att spelarna är aktiva inom andra idrotter så länge spelaren vill och kan.
Tränare och spelare måste ha betalt medlemsavgiften för att få spela matcher.
Transporter som sker i föreningens regi skall genomföras enligt gällande trafikregler exempelvis vad
gäller nykterhet, hastigheter, säkerhetsbälten, däck, etc., och får inte ske som övningskörning.

Riktlinjer för spelare
Spelaren representerar IFK Uppsala i alla föreningsaktiviteter och andra sammanhang där
föreningens namn förekommer; exempelvis skolans fotbollsaktiviteter, distriktsverksamhet,
träningar, matcher, sociala medier och resor till och från dessa aktiviteter.
Spelaren ska följa ledarnas instruktioner på träningar och matcher.
Spelaren ska komma i god tid till planerade aktiviteter med rätt utrustning (inklusive vattenflaska och
benskydd).
Spelaren ska visa respekt för sin förening, ledare, lagkamrater, motståndare, funktionärer, domaren
och spelets skrivna och oskrivna regler.
Det är inte närvaroplikt men spelaren ska höra av sig till tränaren i så god tid som möjligt när man
uteblir från träning eller match för att tränaren ska kunna lägga upp aktiviteten därefter.
Närvaron vid träningar påverkar matchuttagningarna.
Spelaren ska i möjligaste mån se till att planera skolans aktiviteter på ett sätt som möjliggör att
denne kan delta i föreningsaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt.
Alla spelare som fyller 13 år bör ha genomgått en grundläggande domarutbildning.

Riktlinjer för tränare
Tränaren ska vara välutbildad i sin roll och ta aktivt ansvar för sin egen kompetensutveckling.
Tränaren ska visa respekt för sin förening, övriga ledare, föräldrar, spelare, motståndare,
funktionärer, domaren och spelets skrivna och oskrivna regler.
Tränaren ska vara inläst på och följa föreningens styrdokument (om till exempel nolltolerans, policy,
spelarutbildningsplan etc.)
Tränaren ska som vuxen agera god förebild åt barnen och ungdomarna.
Tränaren ska vara väl förberedd inför träningar.

Riktlinjer för föräldrar till aktiva
Det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i laget redan i de lägre åldersgrupperna.
Ett fungerande lag har en föräldraorganisation runt laget för att fylla roller såsom exempelvis
lagledare, fikaansvarig, kassör, domaransvarig, matchvärd, kaffe‐ och korvförsäljning etc.
Föräldramöten är ett viktigt inslag. Föreningen önskar att minst en förälder till varje spelare kommer
på obligatoriska möten (exempelvis föräldramöten).

Det är förälderns ansvar att se till att barnet tar sig till och från träningar och matcher på ett säkert
sätt – och i tid.
Alla föräldrar ska vara goda förebilder och goda representanter för IFK Uppsala vid träningar,
matcher och andra föreningsarrangemang.
Föräldrarna ser till att skolarbetet planeras så att man kan delta i föreningens aktiviteter.

Vad händer om man inte följer föreningens riktlinjer?
IFK Uppsala ska utreda och vidta åtgärder när våra spelare, föräldrar, ledare eller andra medlemmar
inte följer föreningens riktlinjer.
En representant för föreningen (ofta en tränare eller en ledare i enklare fall) kallar till personligt
möte där man utreder vad som hänt och klargör föreningens ställning och eventuella konsekvenser.
Konsekvenser avgörs från fall till fall, beroende på händelsens allvar och frekvens och övriga
omständigheter. De kan i allvarliga fall omfatta tränings‐ eller matchavstängning (spelare);
avslutande av kontrakt (med tränare); återkallande av medlemskap (för ledare); eller önskemål att
förälder inte deltar på träningar och matcher (förälder).

Spridning och utveckling av policyn
Policyn ska spridas på följande träffar och möten: föräldra‐ och spelarmöten, sektionsmöten samt vid
kontraktsskrivning med nya tränare. Givetvis ska nya medlemmar få tillgång till policyn.
Policyn ska tas upp på Styrelse‐, Fotbollsektion‐, Ungdomsutskotts‐, Föräldra‐ och Spelarmöten minst
en gång per år (då kan man också komma med motioner för eventuella ändringar).
Hela policyn ska finnas som ett dokument på alla lags hemsidor. Alla tränare och ledare får varsin
skriftlig upplaga. IFK Uppsala har tagit fram en sammanfattning som kan delas ut till spelare och till
föräldrar.

Kontaktuppgifter
Förslag och kommentarer angående policyn kan skickas till:
Ordförande IFK Uppsala: info@ifkuppsala.se
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