POLICY

Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare,
spelare, och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen för förtydligande. Policyn skall fungera som ett
levande dokument som våra medlemmar har kunskap om. Policyn kommer att revideras vid behov och skall
finnas tillgänglig på vår hemsida.
KSF Kosova IF
Postadress: c/o Iberdemaj, 213 66 Malmö
Hemmaplan: Ellenborgs IP
Tfn: 0739‐726123
Hemsida: http://www.kosovaif.com
E‐post: info@kosovaif.com

INLEDNING
Målsättning är att A‐lagstruppen skall utformas enligt nedan:

22 + 2 mv, träning: 2 ggr/v
Övergripande regler som alla i Kosova IF förbinder sig att följa
Som spelare/tränare/ledare i Kosova IF har man skyldighet att uppföra sig på ett
representativt och presentabelt sätt vid följande tillfällen:
 Till/från och under träningar
 Till/från och under matcher
 Vid all vistelse i eller på anläggningar disponerade av Kosova IF
 Vid alla tillfällen då man på något sätt representerar Kosova IF

Riktlinjer som spelarna förbinder sig att följa








Komma i tid till träningar och matcher och andra evenemang.
Respektera ledare, lagkamrater, motståndare och domare.
Använda ett vårdat språk.
Se till att det råder kamratanda, mobbning/psykning är inte tillåten.
Lämna återbud då man inte kan medverka i träning eller match i god tid.
Ställa upp på olika arrangemang som klubben ordnar.
Kom till match och träning med rätt utrustning.

Riktlinjer som tränaren förbinder sig att följa vid träning









Du som tränare/ledare är ett föredöme för spelarna.
Har planerade träningar, stimulerande och roliga.
Låter spelarna testa, värdera och använda olika spelformer.
Försöker se och hjälpa alla på träningen
Har ett enkelt regelverk på och kring träning.
Skapar trygghet genom rutiner
Har social träning, via ledord som respekt och acceptans
Jobbar med kvalité som ledord vid träning och inlärning

Riktlinjer som tränaren förbinder sig att följa vid match








Matchen är en höjdpunkt på veckan och ett inlärningstillfälle
Pröva veckans erfarenheter
Prestation före resultat
…men försök vinna matchen
Spelare ska lära sig att utvärdera sin egen insats
Varje spelare skall stimuleras att vara ”en stark individ i ett starkt kollektiv”,
samt använda sina spetskvaliteter.

Sammanfattning
Vi skall erbjuda de seniorer som vill delta i vår fotbollsverksamhet en meningsfull
fritidssysselsättning, samt utbilda och utveckla dessa efter var och ens förmåga.
 Alla som vill är välkomna att vara med i Kosova IF.
 Träna och spela fotboll i Kosova IF ska vara roligt.
 Vi ska skapa goda förutsättningar för och ge möjligheter till utbildning
och utveckling av våra spelare och ledare.
 Föreningen ska via en aktiv fotbollsverksamhet arbeta i en positiv anda
med kamratskap, ödmjukhet, trygghet, gemenskap och ansvar.
 Alla som representerar föreningen ska respektera regler på och
utanför planen.
 Detta innebär bland annat att visa respekt för medspelare,
motståndare och funktionärer.

Uppföljning
Utvärdering av arbetet i föreningen skall ske efter varje avslutad säsong.
 Utvärdering med utgångspunkt från:
 föreningens policy och mål,
 tränarens filosofi,
 lagets prestation,
 övriga utgångspunkter.
 Vad har varit bra? Vad kan förbättras? Hur ska vi göra?
 Skiss över nästa års verksamhet.
 Aktuella och angelägna frågor?

