ANSVAR FÖR VÅRDNADSHAVARE
Qviding FIF
BAKGRUND
Tack för att ni valt att låta ert barn spela fotboll i Qviding FIF, en förening som står för glädje,
engagemang, gemenskap och utveckling. Det här dokumentet är till för att förtydliga att vi i Qviding FIF
vill ha en bra relation och ett nära samarbete med alla våra vårdnadshavare och att detta dokument är
till för att ni ska veta vad som gäller och förväntas av er som vårdnadshavare. Du är enormt viktig för
ditt barn och för oss som förening. Med ett fungerande samarbete förening –ledare – spelare –
vårdnadshavare ökar möjligheterna för att ditt barn skall lyckas med det hen tycker är roligast i världen.

VÅRDNADSHAVARE & ANHÖRIGA FÅR:
- uppleva idrottens glädje på nära håll tillsammans med sitt barn och andra ungdomar.
- en förening som värnar om individen. Qviding FIFs ambition är, och skall vara att; har ditt barn börjat
spela i Qviding FIF, ska det heller aldrig behöva sluta. Ex pga konkurrens, brist på ledare, lag mm.
- utbildade och motiverade tränare som följer föreningens värdegrund och policys.
- en målinriktad fotbollsförening med långsiktig planering för ditt barns idrottande.
- en förening som värnar om kombinationen fotboll-skola och har ett nära samarbete med skolor i
närområdet.
- en förening som värnar om jämställdhet, allas rätt att spela fotboll oavsett kön, religion, sexuell
läggning och identitet, etnicitet samt socioekonomisk bakgrund.

VÅRDNADSHAVARE & ANHÖRIGA FÖRVÄNTAS:
- delta på lagets möten
- ta del av den information som skickas ut från laget eller föreningen, samt ställa upp på föreningens
mål, värdegrund och riktlinjer.
- delta på de arrangemang som laget eller föreningen anordnar under året.
- hjälpa ditt barn att ta ansvar för att komma i tid, mätt och med rätt utrustning till träningar och
matcher.
- hjälpa ditt barn att ta ansvar för att meddela om hen inte kan komma på träning eller match.
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- uppmuntra och stötta hela laget på ett positivt sätt under träning och match.
- inte ge instruktioner till barnen under träning eller match, det är ledarnas uppgift.
- vara närvarande vid sitt barns fotbollsträning. Barn uppskattar att du som vårdnadshavare engagerar
dig i ditt barns idrottande.
- engagera sig som tränare, lagledare, kassör, eller i andra diverse kringfunktioner.

VID PROBLEM
Ibland uppstår problem, antingen mellan spelare på planen, eller mellan vårdnadshavare och ledare.
Det kan vara att du anser att ditt barn behandlas på ett sätt som inte är okej, eller för den delen inte är
i linje med föreningens värdegrund och policy. Qviding FIF tillhandahåller en kommunikationstrappa för
vårdnadshavare ifall problem skulle uppstå.
1) I första hand skall en ledare för laget användas som samtalskanal. Ta upp det problem du har
med denne. Ledaren tar sedan ärendet vidare till ansvarig person inom laget för det uppkomna
problemet.
2) Kontakta ledaren per telefon eller mail – inte i samband med träning eller match!
3) Om problemet kvarstår kallar ledaren till ett möte med dig som vårdnadshavare.
4) Skulle frågan här fortfarande vara olöst så kan kontakt med ungdomsansvarige ske.
5) Vid svårlösta fall kan ett möte bokas med ungdomsansvarige för föreningen, tränare och
vårdnadshavare.

TÄNK PÅ ATT
Med rätt stöd från sin familj ökar spelarens möjligheter att lyckas samt att motiveras till ett livslångt
intresse och fysisk aktivitet. Som vårdnadshavare bör en vara medveten om och följa de förväntningar
föreningen har på er som vårdnadshavare, då ökar nämligen spelarens möjligheter att lyckas.
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AKTIVITETER UNDER ÅRET
Som vårdnadshavare förväntas ni ställa upp med ideell kraft och tid under året för att bidra till stärkt
gemenskap och utveckling av Qviding FIF. De aktiviteter ni förväntas delta vid listas nedan och varierar
med åldern. Inför varje aktivitet får laget information om vad som ska göras och förslag på hur ni kan
lägga upp arbetet.

ARRANGEMANG

7-11 år

Attityd Cup (September)

X

(Sammandrag 3v3/5v5 – Maj/Juni)

X

Gais Open (Höstlovet)

12-15 år

X

Café Qviding (April-Oktober)
Future Cup (April)
Gais Open (Helgen höstlovet)

16-19 år

X
X
X

*Sammandrag 3v3/5v5 kan variera mellan år till år, beroende om Qviding FIF erbjuds värdföreningsskap.
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TIO LEDSTJÄRNOR FÖR VÅRDNADSHAVARE I QVIDING FIF
1. Följ med på träning och match – ditt barn sätter värde på det
2. Skapa god stämning på träning och match
3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen och var lugn. Låt barnen spela.
4. Uppmuntra alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång.
5. Respektera ledarnas matchning och beslut. Sätt dig in i föreningens policy.
6. Respektera domarens beslut och se hen som en vägledare under utbildning.
7. Uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte.
8. Fråga barnen om matchen var rolig, spännande, juste eller om spelet var bra – fokusera inte på
resultatet.
9. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.
10. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll – inte Du själv.

Tack för att du stöttar ditt barn i sitt idrottande, det gör skillnad!

