
Vision, mål och värdegrund



IFK Nyköping bildades redan 1904 och hade 

då 23 medlemmar. IFK är idag Nyköpings 

största förening med över 1000 medlemmar 

varav de flesta är ungdomar.  

Föreningen är idag verksam i tre idrotter, 

fotboll, handboll och volleyboll. 

IFK är i grunden en stor och bred ungdoms-

förening men har även framstående senior-

verksamhet. 

I foldern presenteras föreningens vision, 

mål och värdegrund. 
 

  



Vision 

Alla spelar i IFK 

 Alla känner sig välkomna och alla har en 
plats 

 Bred ungdomsverksamhet skapar också 
möjligheter att lyckas på toppen   

 Bred verksamhet med hög kvalitet 
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Långsiktiga mål 

  God ekonomi  

  Utbildning till alla  

  Lag i alla åldrar  

  Representationslag i alla valda idrotter  
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God ekonomi 

God ekonomi är en förutsättning för att 

kunna bedriva den omfattande verksam-

heten från ungdom till framgångsrika 

seniorlag.  

 

                    Foto: Peter Sonander 



Utbildning åt alla 

Utbildning åt alla, från de yngsta spelarna 

som under sin uppväxt fostras tillsammans 

med kamrater och tränare till ledare, 

styrelseledamöter och föräldrar. 

Genom utbildningsinsatser utvecklas vi och 

tar gemensamt ansvar för att föra 

föreningens verksamhet framåt. Samtidigt 

träffas vi och har trevligt tillsammans.  

 



Lag i alla åldrar 

Du som ungdom kan påbörja och successivt 

fortsätta din spelarutveckling inom  

IFK Nyköping. 

Det skall vara en upplevelse att spela i 

IFK Nyköping, en upplevelse som man bär 

med sig resten av livet. 

 

Som ledare och tränare kan du utvecklas 

genom samarbete med andra ledare och 

tränare och genom att bygga lag till-

sammans med spelare och föräldrar grundat 

på glädje och kamratskap. 



Representationslag 

Representationslag i fotboll, handboll och 

volleyboll gör att IFK Nyköping erbjuder 

spelare möjligheten att utvecklas under 

lång period i livet, nå sportsliga framgångar 

som berör och engagerar långt utanför 

arenan. 
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IFK Nyköpings värdegrund 

Grundläggande värden som verksamheten 

ska bygga på, oavsett vilken roll man har i 

vår förening.  

 Vi ska vara det självklara och drogfria 

alternativet för alla som vill delta och 

utveckla sig inom de sporter som 

klubben erbjuder. 

 Vår ambition är att fostra duktiga 

idrottsutövare, ledare och tränare. Alla 

ska ges möjlighet att delta utifrån sin 

egen nivå. 

 Det skall vara en positiv upplevelse att 

utöva sin idrott.  

 Vi vill skapa ett kollektiv som stöttar 

ungdomarna i deras utveckling som 

idrottsutövare och socialt fungerande 

individer. 
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Kännetecken 

IFK Nyköping kännetecknas av: 

 allas rätt att få vara med 

 jämställd och demokratisk idrott 

 rent spel 

 integration 

 nolltolerans mot droger och alkohol 

 nolltolerans mot trakasseri och 

diskriminering 

 sund ekonomi 

 

IFK Nyköpings kännetecken sammanfattas i 

värdebegreppen: 

glädje, samarbete, engagemang 

 

 

 

 



Organisation 

Huvudstyrelse 

  

 Ungdom Fotboll Volleyboll Handboll 
 Kansli 
 Arena 
 

 

Kansliet 

IFK Nyköping har sitt kansli på  

Rosvalla 

Idrottsvägen 12a 

611 62 i Nyköping  

Telefon: 070-521 66 91 

 

Övrig information finns på vår hemsida 

www.ifknykoping.se 




