
 

 

 

Grimsås IF  

Policy 

 

 

 

 
Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. 

Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, 

kamratskap och hänsynstagande till andra. 

 



Policy angående matchning av spelare 

Matchning av spelare i ungdomslagen skall ske på sådant sätt att alla får 

spela lika mycket. Matchtid baseras på tränings deltagande och aktivitet. 

Att toppa lagen inom ungdomsverksamheten är inget som klubben ställer 

upp på. 

Policy avseende "lån" av spelare mellan lagen. 

Sektionens policy är generellt att spelare i ungdomslagen spelar med den 

åldersgrupp han/hon tillhör. Om lag vill använda sig av spelare från en annan årskull 

skall alltid ledarna i berört lag tillfrågas innan kontakt tas med 

spelare/föräldrar. Match med eget lag går före äldre lag. 
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Ledarpolicy 

 

Som ledare ska man vara medlem i Grimsås IF  

Som ledare jobbar man hela tiden med utveckling. Vi jobbar med spelarna på träning 

och match. Målet med detta är att kunna skörda framgångar senare med spelarna när 

dom representerar Grimsås IF:s seniorlag. För att kunna göra detta krävs det ledare 

med stort engagemang. Grimsås IF skall jobba med att ge ledarna rätt utbildning. 

Som ledare ska man jobba för föreningen i alla lägen. Man representerar föreningen vid 

cuper, matcher och träningar. Då gäller det att visa respekt för alla inblandade parter vid 

dessa tillfällen. 

Som ledare ska man vara positiv, uppmuntrande, energisk och ha ett stort intresse för 

fotboll och barnidrott. Man ska verka för att utveckla sina spelare som både spelare och 

människor. Laget man tränar ska ha god kamratskap, uppträda ordentligt både på och 

utanför plan. 

Som ledare ska man jobba med att ”se ” alla barn. I dagens samhälle är bekräftelse ett 

viktigt ord. Alla ska få möjlighet till att kunna delta i föreningens aktiviteter . Nivåmässig 

träning kommer att förekomma för att allas behov ska kunna tillfredställas. 

Som ledare ska man låta sina spelare kunna utöva andra idrotter. Istället för att 

motverka så ska vi jobba för att samverka med andra idrotter.  

Som ledare ska du hålla dig uppdaterad och följa innehållet i policyn. Denna är ett viktigt 

verktyg som du ska hjälpa till att utveckla och förbättra hela tiden. Policyn ska hållas 

levande. 

Som ledare ska man jobba för att genomgå utbildningar via VF. Man kan även hitta 

andra utbildningar och fortbildningar som kan komma att var till nytta för föreningen. 

 

 

 

 

 



Spelarpolicy  

Som spelare ska man vara medlem i Grimsås IF 

Som spelare ska man rätta sig efter policyn. Spelaren har rättigheter och skyldigheter 

gentemot föreningen. I policyn ska man kunna hitta riktlinjer över vad som gäller i 

föreningen. 

Som spelare ska man verka för laget inte jaget. Kamratskap och laganda är 2 viktiga 

punkter att ta till sig. Fair Play både på och utanför plan. Respekt för alla inblandade 

parter vid till fälle då man representerar klubben. Man ska alltid ge sitt bästa i alla lägen. 

Som spelare följer du tränarens direktiv vid klubbens aktiviteter. 

Som spelare ska du få möjligheten att utvecklas i din egen takt och efter dina 

förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppförandekoder för ledare/spelare i Grimsås IF 

Regler för ledare vid match och träningar 

Som ledare ska man komma i god tid till träningar och samlingar 

Som ledare ska man komma väl förberedd till träning och match. 

Som ledare ska man följa föreningens policy och följa övriga direktiv från föreningen. 

Som ledare uppmanar Grimsås IF att man ska vara klädd i föreningens utrustning vid 

varje representationstillfälle. 

 

 

Regler för spelare vid match och träning 

Som spelare ska man komma i god tid till träningar och samlingar. 

Som spelare ska man ha rätt utrustning med sig för rätt aktivitet. 

Som spelare ska man uppträda på ett korrekt sätt gentemot andra inblandade parter vid 

match och träning. 

Som spelare ska man i god tid lämna återbud till sina tränare. 

Som spelare ska man stänga av sin mobil när samling och uppladdning för match 

startar. 

Som spelare ska man ha en positiv inställning till träning och match. 

Som spelare ger man alltid sitt bästa i alla lägen. 
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Föräldrapolicy Grimsås IF 

 

Som förälder ska man vara ett stöd till spelarna och tränarna. Var positivt inställd till 

klubbens aktiviteter både på och utanför plan. 

Som förälder ska vara ett föredöme. 

Som förälder ska man vara en supporter. Tänk på att även Ni tillhör föreningen. 

Som förälder ska man vara positiv i både med och motgång. Hjälp till att bygga upp 

självförtroende. 

Som förälder ska man ha rimliga förväntningar på sitt barn. Se till barnens utveckling i 

1:a hand och resultat i 2:a hand. 

Tränarna coachar på matcherna. Har man som förälder åsikter om verksamheten hör 

man av sig till ungdomsgruppen eller huvudstyrelsen. 

Under säsongen förväntas man att ställa upp och hjälpa till vid olika aktiviteter som 

klubben arrangerar.  

Regler vid match och träning  

Som förälder försök att följa med på träning och match. Det är ett stort värde i det.  

Som förälder hjälp ditt barn att komma i god tid och att man har rätt utrustning med sig 

till rätt aktivitet.  

Som förälder meddela tränarna vid förhinder till träning och match.  

Som förälder gör ditt bästa för att stötta ditt lag i med och motgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drog, alkohol, doping och res policy 

Vi har ett stort socialt ansvar, och ska skapa en trygg och säker miljö för våra ungdomar 

i idrottens värld. 

Inom vår föreningsverksamhet tar Grimsås IF avstånd från alla droger, alkohol och 

doping.  

Spelare eller ledare som representerar Grimsås IF får under inga omständigheter vara 

påverkad på något sätt i klubbens idrottsliga aktiviteter. Detta gäller träningar, matcher, 

cuper och träningsläger ??. Då får man omedelbart lämna platsen. Är personen under 

18 år kontaktas dennes föräldrar.  

Ledare eller föräldrar som är alkohol/drogpåverkade får givetvis inte köra till föreningens 

arrangerade aktiviteter. 

Ingen försäljning av tobak finns på anläggningen. 

 

Föraren/Passageraren  skall:  

 

Följa gällande trafikregler och alltid anpassa hastigheten till väglaget. 

Ansvara för att fordonet är trafiksäkert  

Använda bilbälte 

 

 

 

 


