
Åre SLK Fotboll
Klubben för ALLA!

Klubbpolicy



Fotboll
Att spela fotboll innebär att du är med i 
världens största idrott. Fotboll spelas över hela 
världen och själva bollen är kanske världens 
populäraste leksak. Samma regler gäller oavsett 
om du spelar i Barcelona, Thailand, Moskva 
eller Åre.



• Fotboll är inte bara prestationer, poäng,  
   snygga mål eller segrar.
• Fotboll är framförallt glädje, samman- 
   hållning både i med- och motgång samt  
   kamratskap och hänsynstagande till andra.
• Fotboll har inga gränser och raderar ut   
   olikheter mellan människor som få andra 
   aktiviteter.
• Alla har en plats i fotbollens gemenskap.

Inom Åre SLK är det allra viktigast att fram- 
hålla glädjen och att vara en schysst spelare 
och lagkompis. Vi bygger vårt arbete och 
förhållningssätt på den grunden.

Välkommen till Åre SLK Fotboll!



Åre SLK Fotbolls främsta syfte är att:
– Bedriva en bred barn- och ungdomsverksam- 
   het för flickor och pojkar ”Där alla platsar”.

– Bedriva en verksamhet där gemenskap, 
   glädje och kamratskap är det viktigaste.

– Välkomna alla oavsett kön, hudfärg, religion,    
   kultur eller by.

– Alla ska bli sedda, hörda och accepterade.

– Få så många som möjligt att hålla på så länge    
   som möjligt med fotboll.

– Ge föräldrar och andra intresserade möjlighet 
   att delta aktivt i klubbens verksamhet.

– Ge barn och ungdomar chans till en aktiv och 
   sund fritid ur ett hälsoperspektiv.

– Verka för rent spel både på och utanför   
   planen. Vi är bra kompisar.

– Uppmuntra till deltagande i andra idrotter.

– Verka för en jämställd och drogfri verksamhet.

– Skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta 
   över Åre SLK Fotboll och alltid agerar som 
   goda representanter för klubben.



Lagen
7 Mannalag - Flickor och pojkar 7-9 år.
     
Vår första kontakt med fotbollen. Här är det
absolut viktigaste att alla får chansen att testa 
fotboll och förstå vad det innebär att träna 
och spela i ett lag. Vi försöker ”lära” barnen 
att tycka om fotboll.

– Allt ska vara roligt.
– Lekfulla träningar.
– Lära ut grundläggande 
   fotbollsteknik.
– Gemenskap och rent spel 
   ska betonas.
– Träning 1-2 ggr i veckan. 
   Max 60 min/träning.
– Gärna delta i Ytterserien 
   och Ytterblixten.
– Uppmuntra deltagande i 
   andra idrotter.
– Uppmärksamma hänsyns-
   tagande & laganda.
– Alla ska ges möjlighet att 
   spela på alla platser i laget.
– Alla ska få lika mycket speltid.



Nu har vi spelat några säsonger och vi kan 
lite mer om fotboll. Glädjen är fortfarande 
det viktigaste men vi kan också lägga lite 
mer krav på hur vi uppför oss på träning och
match. Viktigt att förstå att koncentration på 
träning är viktigt.

- Lekfull och varierad träning som vidareutvecklar intresset 
   för fotbollen.
- Vidareutveckla fotbollsteknik.
- Lära ut grundläggande fotbollstermer och regler.
- Träning kvalificerar till match.
- Gemenskap och rent spel ska betonas.
- Träning 1-3 gånger i veckan. Minst 60 min/träning.
- Delta i Ytterserien.
- Bör delta i en lokal cup per år.
- Tona ner resultat och fokusera  på insatsen.
- Alla ska ges möjlighet att spela  på alla platser i laget, 
  även målvakt.
- Vidareutveckla hänsynstagande och laganda.
- Uppmuntra deltagande i andra idrotter.
- Individuell utveckling.

7 Mannalag - Flickor och pojkar 10-12 år.



11 Mannalag - Flickor och pojkar 13 år -  

Självklart är det fort-
farande glädjen som 
är det viktigaste.
Nu har vi spelat så 
pass länge att vi kan 
ställa högre krav på
vissa saker som upp-
förande,tränings 
närvaro, hjälpa till 
med gemensamma 
klubbaktiviteter.
Här ska vi också upp- 
muntra spelare att bli 
engagerad på andra 
sätt i föreningen.
Domare, hjälptränare 
t.e.x.

– Rolig och meningsfull trä-
   ning som vidareutvecklar
   spelarens fotbollskunskaper
– Fortsatt utveckling av fot-
   bollstermer, regler och 
   spelförståelse.
– Träning kvalificerar till
   match.
– Gemenskap och rent spel 
   ska betonas.
– Träning 1-3 gånger i veckan.
   Minst 60 min/träning.
– Delta i ÖP-liret
– Alla bör träna på alla posi-
   tioner men med en in-
   riktning på specialisering.
– Vidareutveckla hänsyns-
   tagande och laganda.
– Uppmuntra deltagande i 
   andra idrotter.
– Individuell utveckling gärna 
   i samarbete med andra lag.



Rollerna
Klubbroll
Att ha en verksamhet och ekonomi i balans. Syftet är att 
med enkla medel bedriva en så bra verksamhet som möjligt.
Idag bygger vår ekonomi på:
– Sponsorer
– Träningsavgifter.
– Vissa punktinsatser. Ska hållas på en låg nivå.
– Ingen reseersättning utgår från klubben till föräldrar eller 
   ledare. Däremot ska alla som åker med till cuper, matcher 
   mm betala 5 kr/mil till den som kör.
– Alla ledare och tränare ställer upp helt ideellt.

Några viktiga punkter för klubben

– Stötta spelare, tränare, ledare och föräldrar med 
   möjlighet till utbildning.
– Tillhandahålla material för träning och match.
– Att hålla vår Klubbpolicy levande och aktuell.
– Klubben ska verka för jämställdhet samt för en 
   drogfri verksamhet.
– Styrelsen skall vara drivande i verksamheten.
– Ingen reseersättning utgår till föräldrar eller ledare.
– Alla ledare och tränare ställer upp helt ideellt.



Ledarroll
Ledarna skall värna om gemenskap, sammanhållning
och kamratanda samt inspirera till en sund livsstil och en 
positiv människosyn. Tillsammans med barn, ungdomar 
och föräldrar skapa en meningsfull fritid.

Som ledare förväntas du:

– Följa Åre SLK Fotbolls mål och riktlinjer.
– På ett positivt och engagerat sätt träna och leda sitt lag.
– Fokusera mer på utveckling än resultat.
– Uppmuntra rent spel.
– Först på plats lämna sist.
– Se och hör alla, nämn alla vid namn minst en gång 
   per träning.
– Ge alla en möjlighet att finna sin rätta plats i laget, 
   låt alla spela på alla platser i laget.
– Låta alla som tränat regelbundet få lika mycket speltid 
   under match.
– Skapa bra relationer med motståndare och domare.
– Ställa upp på gemensamma planeringsmöten.
– Fortbilda och utveckla dig själv.
– Uppmuntra spontanidrott och deltagande i andra idrotter.
– Stöd andra ledare i hans/hennes roll som ledare.
– Känna ansvar för material, tidsbokningar.
– Nolltolerans mot mobbning och annan kränkande 
   behandling.
– Skapa bra föräldrar kontakt.
– Följa och stödja Fotbollsförbundet, Ytterseriens och
   ÖP-lirets regler.



Spelarroll
Som spelare i Åre SLK får du:

– Utbildning.
– Glädje och gemenskap.
– Träningsmöjligheter och motion.
– Delta i seriespel och cuper.
– Träna och spela match.
– Möjlighet att bli ledare/ domare/ tränare.
  
Som spelare i Åre SLK  förväntas du:

– Vara en bra kompis.
– Meddela om du inte kan vara med på träning eller match.
– Alltid tacka domare och motståndare efter match.
– Alltid göra ditt bästa både på träning och match.
– Spela ett rent spel och inte fuska till dig fördelar, rent spel.
– Lyssna på och följa de instruktioner som din ledare ger.
– Använda ett vårdat språk vid träning och match.
– Passa tider inför samlingar till såväl träning som match.
– Visa respekt för och ha en positiv inställning till domare, 
   motståndarlag och idrottsledare.



Föräldrarroll
Som förälder är du en mycket viktig del i vår verksamhet. 
Det är viktigt att ledare/tränare och föräldrar har ett gott 
samarbete och en öppen dialog. Kom ihåg! Åre SLK Fotboll 
”klubben för alla”. Det innebär att du som förälder alltid kan 
hitta din plats i vår verksamhet.

Som förälder i Åre SLK får du:

– Uppleva fotbollsglädje.
– Se ditt barn utvecklas tillsammans med andra.
– Känna trygghet att alla våra ledare följer klubbens riktlinjer.
– En aktiv fritid för ditt barn där du kan vara delaktig.

Som förälder i Åre SLK förväntas du:

– Ställa upp på klubbens mål och riktlinjer.
– Hjälpa ditt barn att komma i tid och med rätt utrustning 
   till träning och match.
– Hjälpa ditt barn att meddela om de inte kan komma 
   på träning eller match.
– Uppmuntra och stötta hela laget på ett positivt sätt under 
   träning och match.
– Låta ledare coacha laget.
– Ta del av information som kommer från föreningen. 
   Hör gärna av dig om något är osäkert.
– Ställa upp på att köra till bortamatch.
– Respektera domare och motståndarlag.
– Uppmuntra rent spel.
– Betala beslutad tränings och medlemsavgift.
– Säga till om du tycker någonting är fel.



Åre SLK Fotboll
Klubben för ALLA!


