Policy för ledare i Solberga Bollklubb
Våra ledare i föreningen har som uppdrag att verka för att föreningens grundläggande värden ska
genomsyra den verksamhet föreningen bedriver. Det innebär att värna om gemenskap, sammanhållning
och kamratanda samt inspirera till en sund livsstil och en positiv människosyn. Våra ledare skall agera
föredömligt och ha som målsättning att erbjuda en kvalificerad verksamhet där spelarna ges möjlighet
att få en bred och god kunskap i fotbollens grundstenar. Vi vill gemensamt verka för att våra barn- och
ungdomar skall spela så länge som möjligt och ha kul med fotbollen.

Som ledare får du:
-

Möjlighet

att

utveckla

ditt

praktiska

ledarskap.

Som

verksam

inom

barn-

och

ungdomsverksamheten bidrar du också till att skapa en meningsfull, hälsofrämjande och
utvecklande fritid för barn- och ungdomar.
-

Tillgång till träningsmaterial som overall, jacka, bollar m.m.

-

Ledar- och tränarutbildning som finansieras av klubben.

-

Delta i en härlig gemenskap där man jobbar mot gemensamma mål.

Som ledare ska du:
-

Följa Solberga BK:s mål och riktlinjer.

-

På ett positivt och engagerat sätt träna och leda ditt lag.

-

Inom barn- och ungdomsverksamheten fokusera mer på utveckling än på resultat.

-

Främja Rent spel och ha Nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling.

-

Vara först på plan och lämna sist.

-

Inom barn- och ungdomsverksamheten ge alla en möjlighet att finna sin rätta plats i laget och
uppmuntra spelarna till att prova på alla platser i laget.

-

Skapa bra relationer med motståndare och domare.

-

Delta vid föreningens gemensamma möten såsom ledarträffar, utbildningsdagar, ledarkonferens,
årsmöte m.m..
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-

Utbilda och utveckla dig själv som ledare så att du har nödvändig kompetens för uppdraget i
enlighet med SvFF Spelarutbildningsplan.

-

Inom barn- och ungdomsverksamheten uppmuntra till spontanidrott och inte försvåra
deltagande i andra idrotter.

-

Stötta och samarbeta med övriga ledare i föreningen.

-

Ta ansvar för lagets material t.ex. västar, bollar, koner osv, och tidsbokningar mm.

-

Hjälpa till med att förmedla information till spelarna/föräldrarna

-

Att bära Solberga BK:s officiella kläder när man representera föreningen.
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