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Några ord till dig som spelare…
Välkommen i fotbollsfamiljen och Slätta SK! Här finns det plats för alla. Du får kompisar som du kommer att ha många roliga stunder tillsammans med. Du kommer
att uppleva både framgång och besvikelse. Du kommer också att känna gemenskap och du får lära dig att ta ansvar och visa hänsyn. Det är du själv som bestämmer hur skicklig du vill bli. Det hänger också till stor del på dig själv hur roligt du
kommer att få.
Då fotboll är en lagidrott förväntas det av dig att du är lojal mot föreningen, ledare
och dina kompisar. Det visar du bland annat genom att under hela säsongen ställa
upp på träningar, matcher och andra aktiviteter. Tillsammans ser vi till att du trivs
i Slätta SK!

Några ord till dig som ledare…
Välkommen i fotbollsfamiljen och Slätta SK. Vi ledare måste gemensamt ta ansvar
för att alla som söker sig till fotbollen känner sig hemma här, både socialt och idrottsligt. Alla barn och ungdomar är välkomna. Hos oss är spelglädjen i centrum. Låt
barnen och ungdomarna få uppleva detta under träning och match. Genom lek och
glädje skapar vi ett livslångt fotbollsintresse. Tillsammans med övriga ledare i föreningen är du kärnan i verksamheten.

Några ord till dig som förälder…
Välkommen i fotbollsfamiljen och Slätta SK. Vår fotbollsfamilj växer ständigt och
därmed också behovet av olika ledarfunktioner. Vi hoppas oss att du som förälder
engagerar dig i ditt barns fotbollsintresse. Du kommer snart att upptäcka att det är
stimulerande att delta i gemenskapen i vår förening. Det finns många arbetsuppgifter i en fotbollsförening, alltid är det någon som passar dig. Se det som en förmån
att få dela ditt barns glädje i fotbollen!

Välkommen till Slätta SK!
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INLEDNING
Avsikten med denna policy är att spelare, föräldrar och ledare ska bli medvetna om
föreningens syn på barn- och ungdomsfotboll. Policyn är en grund för och ett komplement till den verksamhetsplan och budget som årsmötet beslutar om.
▪ Denna policy ger ledarna en tydlig ram för hur tränings- och matchmiljön bör
bedrivas.
▪ Denna policy ger föräldrarna möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad föreningen står för.
▪ Målet är att forma en lärandemiljö som utvecklar spelaren och ger förutsättningar för ett livslångt lärande och en aktiv livsstil.
Som komplement till vår föreningspolicy finns olika planer, rutiner och riktlinjer. Hänvisningar till dessa finns i slutet av respektive avsnitt.
Likabehandlingsplan

Riktlinjer – Transport- och trafik
Riktlinjer – Doping, alkohol, narkotika/droger och tobak

FÖRENINGSIDÉ, MÅLSÄTTNING
Slätta SK ska bedriva en fotbollsverksamhet för alla i vår närhet. Alla ska genom denna
verksamhet få möjlighet att utveckla sig själv som ledare, spelare och domare samt
lagkamrat, föreningsmedlem och medmänniska.
Utvecklingen ska ske utifrån den enskildes förutsättningar och utvecklingstakt såväl fysiskt och psykiskt som socialt.
Slätta SK är en kvartersklubb och ska kännetecknas av:
▪ starkt engagemang i närområdet
▪ positiv anda och engagemang
▪ kvalitet i verksamheten
Vidare utgår vi från Fotbollens spela, lek och lär som sammanfattas i fem principer:
▪ Fotboll för alla
▪ Barn och ungdomars villkor
▪ Fokus på glädje, ansträngning och lärande
▪ Hållbart idrottande
▪ Fair Play
Vi vill utveckla och utbilda våra fotbollsungdomar till duktiga och välutbildade fotbollsspelare när de lämnar ungdomsfotbollen. Vi vill utbilda våra ungdomar så att självrekrytering till A-laget sker, både på herr och damsidan. Vi samarbetar mellan ungdomslagen och mellan ungdoms- och seniorfotbollen för att öka klubbkänslan. Vi vill att alla
ska känna att de tillhör Slätta SK.
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Olika aktiviteter
Vi respekterar Samsyn och uppmuntrar barnen att utöva flera idrotter. Samsyn är ett
samarbete mellan olika idrottsförbund med syfte att underlätta för barn och ungdomar
att kunna delta i flera idrotter. Följande principer gäller:
▪ Utövarna spelar klart sina säsonger.
▪ Respektive idrott måste få ha träningar ”året runt” för de som väljer att utöva
en idrott.
▪ Vid cuper, matcher eller träningar som anordnas när respektive idrott har ”lågsäsong” och krockar med idrott i ”högsäsong” arbetar vi efter att:
- Cuper – Högsäsongsidrotten har ”förtur”. Ta hänsyn till att ungdomarna kan
hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare.
- Träningar – Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar
tydligt att det är helt OK att träna ”högsäsongsidrotten” när det krockar.
- All träning till och med 16 år jämställs oavsett idrott.

Olika vägar
Vi vill finnas till för alla som har ett intresse av att på något sätt utöva eller involvera
sig inom fotbollen. Med en tydlig struktur strävar föreningen efter att aktivera, utveckla och behålla sina medlemmar. Efterhand ska det finnas en möjlighet att ta ett
naturligt steg upp i föreningens seniorverksamhet och bygga vidare på sitt långsiktiga
utövande. Vi ska även verka för ett gott samarbete med lokala elitföreningar för att ge
våra spelare olika utvecklingsmöjligheter. Föreningen arbetar även för att ungdomarna
ges möjlighet att prova på olika roller inom fotbollen, såsom domare, aktivitetsledare
och organisationsledare.
Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Antidopningsplan
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TRÄNING, MATCH och CUP
Vi vill att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det betyder att vi har en långsiktighet i vårt förhållningssätt till träning, matcher och cuper.
Vi vill att alla ska uppleva fotbollsglädje i sitt utövande. Nivåanpassning sker i befintlig
träningsgrupp och inga permanenta nivågrupperingar är tillåtna.
Den övergripande målbilden är att alla spelare deltar i anfallsspelet, och att alla spelare
deltar i försvarsspelet. Omställningar till anfall och försvar sker snabbt. Spelet kännetecknas av att spelarna uppfattar, värderar, beslutar och agerar för lagets bästa i alla
situationer. De olika nivåerna förtydligar vad träningen bör fokusera på i de olika åldrarna.
Alla i laget ska få träna och spela match på lika villkor. I enlighet med Samsyn så jämställs all träning oavsett idrott. Alla spelare som är med på match spelar lika mycket.
Detta gäller både träningsmatcher, seriematcher och cupmatcher.
Som hjälp för planering, genomförande och utvärdering har våra tränare Slätta Sportklubbs spelarutbildningsplan att följa. Spelarutbildningsplanen fokuserar på VAD träningen ska innehålla.
Slätta Sportklubbs Spelarutbildningsplan
Rutin för matchändring

Rutin för ändrad spelarutbildning

AKTIVITETSLEDARE och FÖRÄLDRAR
Varje lag ska ha tränare, lagledare, kontaktföräldrar och säljansvarig. Dessutom finns
förväntningar på föräldrarna.

Tränare är ansvarig för (2-6 tränare/lag)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

att säsongsplanering upprättas i samråd med övriga ledare i laget
att träna laget enligt spelarutbildningsplanen
att vid matcher coacha/matcha laget
att spelarna uppträder som fina representanter för Slätta SK
att genomföra spelarutbildning enligt upprättad utbildningsplan
allt träningsmaterial under träning; bollar, västar, koner etc.
att omklädningsrum städas

Lagledare är ansvarig för (1-2 lagledare/lag)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

att sjukvårdsväskan är komplett och finns med vid träning och match
att gästande lag hälsas välkommen och visas till rätt omklädningsrum
att domare hälsas välkommen och avtackas efter matchen
att matchstället är komplett och finns med vid match
att domarrapporten undertecknas efter matchen (i förekommande fall)
att i samråd med tränaren boka träningsmatcher
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▪ att spelarna uppträder som fina representanter för Slätta SK

Kontaktförälder är ansvarig för (1-2 kontaktföräldrar/lag)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

förberedelser för de arrangemang inom föreningen som laget deltar i
att tjänstgöringslistor upprättas till föreningens arrangemang som laget deltar i
att informera föräldrar om vad som sker i föreningen
föräldraengagemang
att föräldramöte anordnas enligt säsongsplaneringen för respektive lag
att föräldrar uppträder som fina supporters och hejar positivt på sitt lag

Säljansvarig är ansvarig för (1-2 säljansvariga/lag)
▪ att organisera lagets eventuella egna försäljning
▪ vara kontaktperson och ansvarig vid lagets deltagande i föreningsgemensamma
aktiviteter, t.ex. försäljning, inventering eller dylikt
▪ redovisa lagets intäkter och uttag ur lagkassan till kansliet

Aktivitetsledares rättigheter och skyldigheter
Som tränare/lagledare i Slätta SK erhåller du
▪ fri entré till representationslagens hemmamatcher
▪ avgiftsbefrielse från träningsavgiften för dina barn
▪ tränarutbildning och fortbildning
Som tränare/lagledare i Slätta SK ska du
▪ vara medlem i föreningen
▪ delta på, av föreningen arrangerade, träffar för din målgrupp
▪ följa föreningens policy och andra riktlinjer
▪ uppträda korrekt när du representerar Slätta SK

Utbildning av tränare
För att leda och utbilda barn och ungdomar krävs kunskap. Samtliga tränare och ledare
i föreningen ska genomföra tränarutbildningar på rekommenderad nivå. Med kunskap
om fotboll och barns utveckling kan tränaren känna sig trygg i sitt ledarskap samt utbilda lagets spelare med ett pedagogiskt tillvägagångssätt. Utbildningarna skapar även
en grund för ett gemensamt fotbollsspråk. Vi strävar efter att ha en tränargrupp kring
varje lag.
Vi strävar efter att varje år erbjuda tränare, ledare och föräldrar ett fortbildningstillfälle
i Slätta Sportklubbs Spelarutbildningsplan och Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan.
Slätta SK står för anmälningsavgifter i samband med tränarutbildning. En tränarutbildning fokuserar på HUR träningen kan gå till och VARFÖR. En spelarutbildningsplan fokuserar på VAD träningen ska innehålla.
Slätta Sportklubbs Spelarutbildningsplan
Ledarrekryteringsplan

Styrkort för aktivitetsledare
6

ORGANISATION
Valberedning

Kommittéer

Årsmöte

Revisorer

Styrelsen

Kansli

Arbetsgrupper

Lagen

Vi definierar två olika typer av ledare som behövs i föreningen. Det ena är tränare och
lagledare, s.k. aktivitetsledare, till alla våra lag och träningsgrupper. Dessa är väsentliga
för att kunna genomföra verksamheten. Lika viktiga är organisationsledarna. Människorna bakom den direkta verksamheten som du finner i t.ex. styrelsen eller någon
form av kommitté eller arbetsgrupp. Utan dessa fungerar inte föreningen. Bägge typer
av ledare är ovärderliga för att en förening ska kunna existera.
I ungdomslagen strävar vi efter att ha rena årskullar upp till och med 16 år.
Ledarrekryteringsplan

Styrkort för aktivitetsledare

Rutin för ändrad spelarutbildning

Styrkort för organisationsledare

EKONOMI
Grundprincipen är att alla lag arbetar in pengar till verksamheten genom att tjänstgöra
vid föreningens planerade aktiviteter
Ytterligare aktiviteter inom lagen för att få in pengar uppmuntras men ska sanktioneras
av Styrelsen för att undvika konkurrens inom föreningen. Alla intäkter ska redovisas i
klubbens bokföring. Lagintäkter skuldförs på respektive lagkonto. Dessa pengar bör användas för att utveckla våra ungdomars fotbollskunnande och stärka lagkänslan.
Slätta SK står för
▪ anmälningsavgiften till seriespel och DM
▪ spelarlicenser (inkl. försäkringar)
▪ allt idrottsmateriel; matchställ, bollar, västar, koner, sjukvårdsartiklar
▪ domararvode vid hemmamatcher
▪ plan- och lokalhyra
Varje lag betalar deltagaravgiften till cuper.
Riktlinjer lagkassa

Styrkort för aktivitetsledare
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Slätta Centrum, 791 74 Falun
tel 023-265 45, fax 023-239 95
www.slattask.se
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