Policy för föräldrar i Solberga Bollklubb
Som förälder till barn- och ungdomsspelare i vår förening är du tillsammans med våra ledare de främsta
förmedlarna av Solberga Bollklubbs värden. Du är en viktig del i vår verksamhet. Därför är det också
viktigt att ledare/tränare och föräldrar har ett bra och väl fungerande samarbete. Det alltid finns en
plats, eller roll att fylla, för dig som förälder i Solberga Bollklubb. Ju fler vi är som hjälps åt desto mer
kan vi också uträtta.

Vi förväntar oss att föräldrar i Solberga Bollklubb:
-

Utan förbehåll ställer upp på klubbens mål och riktlinjer.

-

Betalar medlems- och träningsavgift för sitt barn i tid.

-

Hjälper sitt barn att komma i tid och med rätt utrustning till träning och match.

-

Hjälper sitt barn att meddela om det inte kan delta vid träning eller spela match.

-

Tillhandahåller alla nödvändiga uppgifter om sitt barn som lagets ledare behöver eller kan tänkas
behöva för att erbjuda en trygg och säker idrottsmiljö.

-

Bistår föreningen med de tjänster som föreningen ber om, t.ex. skjutsning, kioskverksamhet m.m.

-

Uppmuntrar och stöttar hela laget på ett positivt sätt under träning och match.

-

Låter ledarna coacha laget.

-

Uppträder föredömligt vid matcher, dvs. respekterar domare och motståndarlag och uppmuntrar
till rent spel.

-

Tar del av föreningens information i form av utskick, hemsidan, sociala medier, möten m.m. och
säger till om man upplever att någonting är fel eller inte fungerar som det ska.

Uppmuntra ALLTID i med- och motgång. Kritisera ALDRIG, ge i stället positiva och konstruktiva
(vägledande) synpunkter. Fråga hellre om matchen var spännande och rolig snarare än vad resultatet
blev eller vilka som gjorde mål. Låt ditt barn ha roligt med fotbollen och tänk på att det inte är DU som
spelar fotboll. Genom ett bra förhållningssätt kan du bidra till att förmedla allt det positiva runt
omkring fotbollen, laganda, kamratskap m.m. till ditt barn. Något som i längden bidrar till att ditt barn
är med så länge som möjligt.

SOLBERGA BOLLPLAN, LERKROGSVÄGEN 30
Hemsida: www.solbergabk.se.
E-post: info@solbergabk.se
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ

