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IFK Klagshamn’s värdegrund
I vår förening så skall alla känna sig välkomna, trygga, känna glädje och gemenskap. Alla skall 
uppmuntras till aktivitet så länge som möjligt.

I vår förening så värdesätter vi att vara en självklar mötesplats där man träffar andra människor 
och delar ens gemensamma passion, idrotten. 

I vår förening skapar vi en klubbkänsla där utövare och ledare känner stolthet och därmed 
agerar som goda förebilder på och utanför planen.

I vår förening vill vi genom idrott förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, 
våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla skall behandlas lika och acceptera varandras 
olikheter.

I vår förening ska vi uppmuntra och uppmärksamma prestationer som ger oss en större 
gemenskap. Vi värnar om varandras välbefinnande och är stolta över varandra utveckling.
Vi gör varandra bättre!

IFK Klagshamn är en breddförening med en verksamhet där det erbjuds flera olika idrotter för 
de ca 400 barn och ungdomar som är aktiva i vår förening. Vår verksamhet består till stor del av 
föräldraengagemang, och ofta har föräldrarna till de verksamma barnen viktiga roller i 
föreningen, som exempelvis ledare i våra barn- och ungdomsgrupper.

Föreningen anser att våra barn och ungdomar är vår mest värdefulla tillgång, det är från denna 
grupp som vi i framtiden skall rekrytera spelare och ledare till våra dam- och herrlag. Det är 
därför en angelägen uppgift att vi tar hand om våra barn och ungdomar på rätt sätt och hjälper 
till att göra dem till goda förebilder, och inte minst till att de ska bli goda samhällsmedborgare. 
För att lyckas med det ställer det krav på entusiastiska och välutbildade ledare, men det ställer 
också ett krav på ett stort föräldraengagemang i våra grupper. Föräldraengagemang innebär att 
det ska köras till matcher, säljas fika, gå på föräldramöten, hjälpa till på våra arrangemang, 
hjälpa till på cuper, etc.

Vi vill därför att alla föräldrar och målsmän tar del av vår policy för att få en kännedom om vilka 
krav och vilka förväntningar som ställs på dig som förälder. Det krävs ett nära samarbete och en 
god dialog mellan ledarna och föräldrarna och därför är det av yppersta vikt att du som förälder 
ger ditt stöd till barnen och ledarna.
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Allmänt

▪ Som förälder bör du delta på föräldramöten föreningen arrangerar.

▪ Som förälder tar du ansvar för att betala in medlems- och 

aktivitetsavgift i tid.

▪ Som förälder tar du del av ledarnas och föreningens information, 

du tar även ansvar för att svara på kallelser till både match och träning.

▪ Som förälder beställer du själv träningskläder till ditt barn via 

www.ifkklagshamn.com, matchkläder beställs via klädansvarig i laget.

▪ Som förälder förväntas du hjälpa till på föreningens arrangemang, 

säljuppdrag eller annat som styrelsen beslutar ska genomföras. Detta 

gäller alla föräldrar till utövare som är aktiva i föreningen.

▪ Som förälder hjälper du till med ansvarsområden som laget tilldelas, 

som Åshöjden Cup, cafeteria etc. 

▪ Som förälder förväntas du sprida positiva kommentarer om laget och 

ledarna. Negativa kommentarer på ex. sociala medier skadar laget, 

ledarna och föreningen. 

▪ Om du som förälder har synpunkter på verksamheten i laget, lämnas 

de i första hand till ledarna i laget. Uppstår frågor eller problem som 

inte går att lösa med ledarna i laget vänder ni er till föreningens 

kanslipersonal.
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Som förälder i IFK Klagshamn

▪ Accepterar du rollfördelningen att ledarna motiverar, utbildar, coachar 

och låter utövarna ha roligt medan ni föräldrar hejar på från sidlinjen.

▪ Ansvarar du för att barnet inte tränar när barnet är sjuk eller skadad.

▪ Ansvarar du för att barnet kommer i tid med rätt utrustning vid 

träning och match.

▪ Deltar du i att skapa förutsättningar för en bra verksamhet.

▪ Förstår och ser du föreningens långsiktiga mål med verksamheten, 

finns att ta del av på hemsida.

▪ Förväntas respektera och ha trevlig attityd mot domare, båda lagens 

ledare och utövare samt övrig publik. 

▪ Föräldrar ansvarar för att barnen får god kost och sömn, även utanför 

verksamheten. Kost och sömn är en viktig del för att era barn ska få 

rätt förutsättningar att utvecklas. 

▪ Inspirerar och uppmuntrar du alla i laget, i med- och motgång samt 

hjälper till att trösta när det behövs.

▪ Ser och uppmuntrar du goda prestationer framför resultat.

▪ Stöttar du ditt barn, vid träning och match, genom positiv stimulering 

snarare än instruktioner.
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Som förälder kan du stötta ledarna 
genom att

▪ Följa med ditt barn på träningar och matcher, gäller främst i våra yngre 

grupper.

▪ Ge utrymme för ledarna att leda barnen vid träning och match. Detta 

kan som exempel göras genom att hålla sig på ett så pass lämpligt 

avstånd från träningen så barnets uppmärksamhet inte dras ifrån 

ledaren under aktiviteten.

▪ I första hand låta ledarna ombesörja ev. skador eller situationer som 

kan uppstå.

▪ Låter ledarna sköta taktisk och konstruktiv feedback till alla utövare i 

laget.

▪ Om du ser barn avvika från träningen hjälper du ledarna att lotsa 

tillbaka dem till träningen, det hjälper ledarna att behålla fokus på 

själva träningen.
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Främlingsfientlighet, mobbning, 
diskriminering, droger & alkohol

Vår förening är en förening för alla, det är därför vår strävan att alla 

medlemmar ska trivas och vilja vara i vår förening. Därför måste 

föräldrarna i föreningen acceptera och följa nedanstående uttalanden:

▪ Som förälder ska jag ta avstånd från all form av rasism och 
främlingsfientlighet.

▪ Som förälder ska jag ta avstånd från alla typer av mobbning och 
diskriminering, till exempel sexuell läggning, religion, kön eller 
utseende.

▪ Som förälder i föreningen ska jag ta avstånd från doping, droger 
och all förtäring av alkohol i samband med föreningens verksamhet.
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