morgondagens vuxna. Till grund för detta arbete har
vi ”Barnens spelregler” framtagna av Riksidrottsförbundet och Bris och vår vision är att vår barn- och
ungdomsverksamhet ska genomsyras av dessa.

Röd/Svarta Alliansen är ett unikt samarbete mellan
HK Country och Ulvåkers IF för att skapa ett levande
värdegrundsarbete i föreningarna. Samarbetet
saknar motstycke i hela landet.
Röda tråden och ledorden Samarbete, Trygghet,
Ansvar och Respekt (STAR) är vår utgångspunkt.
Ulvåkers IF (1946) är en fotbollsförening med cirka
600 medlemmar. HK Country (1978) är en
handbollsförening med 400 medlemmar.
Röd/Svarta Alliansen syftar även till att öka
utbildningsnivå hos ledare vilket kommer att leda till
högre kvalité på samtliga aktiviteter och därmed är
chansen betydligt större att fler idrottar längre.

Visionen är att få fler att trivas i våra föreningar och
att få våra ungdomar att vilja idrotta längre.
Föreningarna har idag lika stor flickverksamhet som
pojkverksamhet. Tjejerna tenderar dock att sluta
idrotta tidigare än pojkarna. Genom
värdegrundsarbetet stärks tjejernas roll i våra
föreningar vilket förhoppningsvis får dem att trivas
bättre och vilja idrotta längre upp i åldrarna.
Visionen är även samtliga äldre i föreningarna ska
vara förebilder. Seniorerna är de viktigaste
förebilderna vi har för de yngre. Seniorspelarna
kommer medverka på ungdomslagens möten med
förhoppningen att det kommer inspirera de unga att
sträva efter att spela i seniorlagen
Mål
Målet är att diskussioner och reflektioner med
spelare, ledare och föräldrar ska bidra till ett mer
öppet klimat där alla är välkomna, trivs bra och vill
fortsätta att idrotta långt upp i åldrarna. Barnen och
ungdomarna får genom detta forum möjlighet att
vara delaktiga och framföra sina åsikter om vad de
tycker är viktigt för att de ska trivas i föreningen.
”Barnens spelregler” ska genomsyra hela vår
ungdomsverksamhet.

Värdegrundsarbetets omfattning
Samtliga spelare, ledare och föräldrar omfattas av
detta arbete. Det innebär;

Antal spelare
Antal ledare
Antal föräldrar
Totalt
Sammankomster

Sommartid
Vintertid
350 st
320 st
85 st
60 st
600 st
570 st
1985 st
65 st

53 st

Vision
Den övergripande visionen för Röd/Svarta Alliansen
är att idrottsföreningarna ska hjälpa till att fostra

Bakgrund
Ingen av föreningarna har som ambition att bli en
elitklubb. Däremot är det väldigt många barn och
ungdomar som är och kommer att vara med i
föreningarna. Genom Röd/Svarta Alliansen vill vi
tydliggöra en samsyn i att idrott inte enbart handlar
om sportsliga prestationer. Vårt huvudsakliga syfte
som idrottsföreningar är att hjälpa till att fostra
morgondagens vuxna.
”Barnens spelregler” har
Riksidrottsförbundet och Bris tagit
fram som ett initiativ för en
tryggare barn- och
ungdomsidrott. Reglerna grundas
i Barnkonventionen.

Samhällsnytta
Den Röd/Svarta Alliansen har en stor samhällsnytta
på flera sätt. Den syftar till att behålla ungdomar i
idrotten längre i våra verksamheter vilket minskar
risken att de ägnar sig åt saker som inte är bra för
samhället. Genom att föreningarna värdegrund
befäst från att barnen börjar idrotta fostras de från
start i hur man ska uppträda i och utanför den
röd/svarta tröjan.

samt information om kost och hälsa. Ledorden STAR
är centrala. Röda tråden ska vara ett levande och
modernt dokument som vi alltid kan falla tillbaka på.
Nedan är vår modell för Röd/Svarta Alliansen.

Stöd vårt arbete
Genom att köpa Allianskassen
så bidrar du med 100 kr.
Intäkterna går till
ungdomsledarutbildningar.
Kassen är tillverkad av 80%
återvunnet material.
Genom att involvera föräldrar och på så sätt
engagera fler kommer vårt arbete även att bidra till
att den svenska föreningsmodellen överlever.
Modellen bygger på ideellt arbete vilket ofta är en
utmaning i dagens samhälle. Med STAR-föräldrarnas
hjälp sprider vi ut arbetet på fler.
Röda Tråden
Röda tråden är ryggraden i vårt värdegrundsarbete.
Den innehåller riktlinjer för spelare, ledare och
föräldrar, trafikpolicy, policy om droger och doping

Företag/organisationer som vill vara med och hjälpa
oss ta ett större samhällsansvar kan vara med på
olika nivåer.
Kontakta:
Hanna Gånedahl 0709-490498,
kansli.ulvakersif@gmail.com
eller
Jan Karlgren, 0730-22 22 06
jan.karlgren@54170.se
Kanske just du känner någon företagare, din
arbetsgivare eller någon annan som du kan tipsa oss
om.

Som tack för ditt stöd får du dessa rabattcheckar från 2 av våra samarbetspartners.
Giltiga t o m 2019-07-15

