Ledarguide
Ärla Idrottsförening strävar efter att låta energi, respekt och omtanke genomsyra verksamheten.
Föreningens målsättning är att, utifrån en bred bas där fokuset är på att ha roligt och må bra och
möjligheten att utvecklas genom hela livet, även skapa förutsättningar för elitsatsningar. Detta
innebär att ledarstaben har ett stort ansvar att odla en kärlek för idrotten i en trygg och utvecklande
miljö. Med ledare menas såväl tränare som styrelse.
Klubben värderingar innebär…
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att Ärla IF tar hänsyn till barn och ungdomars rättigheter.
att Ärla IF ger förutsättningar för en kamratlig och trygg miljö.
att Ärla IF:s barn och ungdomar ska synas och få vara delaktiga.
att Ärla IF kraftfullt tar avstånd mot doping och verkar för en dopingfri idrott.
att Ärla IF arbetar för en drogfri-, tobaksfri- och alkoholfri miljö.
att Ärla IF ser till att flickor och pojkar får samma förutsättningar.
att Ärla IF motverkar rasism och främlingsfientlighet.
att Ärla IF erbjuder ungdomar och föräldrar utbildning som ledare.

Föreningens ledare ska samarbeta mot gemensamma mål. De ska agera professionellt och
respektfullt gentemot varandra såväl som mot aktiva. Aktiva ges träningsmöjligheter utifrån deras
personliga förutsättningar så att de kan utvecklas maximalt. Utvecklingskurvan är individuell och
tränaren måste därför vara flexibel i sitt arbete. Att vara tränare är inte enbart ett tungt ansvar, det
är även ett privilegium att få vara en stor och viktig del av de aktivas liv. I Ärla Idrottsförening tar
tränarna denna uppgift med lika delar allvar som glädje.
Ärla Idrottsförening som helhet är ansvariga för att föreningens ledare ska vara framgångsrika i sitt
arbete. Tränarrollen är ett givande och ett tagande. Tränaren kan och ska endast ge vad den aktiva är
villig att ta emot och vice versa. Det krävs samverkan och respekt mellan samtliga parter – tränare,
aktiva och föräldrar.
Därför förväntas följande:
Ärla IF:s ledare ska…
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

visa uppskattning och bygga goda relationer till aktiva, föräldrar och övriga tränare.
ha en positiv inställning.
delta vid regelbundna tränarmöten.
delta vid sammandrag, så som antidoping, likabehandling m.m.
utvecklas som ledare genom utbildning.
stärka de aktiva såväl fysiskt som psykiskt.
sätta upp mål med träningen.
visa hänsyn till övriga tränares arbete.
ta hänsyn till de aktivas engagemang, nivå och ambition.
odla en kärlek för idrotten.
visa upp för utsedd person utdrag ur belastningsregistret vart annat år (eller om tränaren är
ny, visas utdraget vid start).
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Ärla IF:s medlemmar ska…
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visa uppskattning och bygga goda relationer till tränare, föräldrar och övriga medlemmar.
ha en positiv inställning.
få lära sig vikten av rent spel.
respektera allas olika värderingar.
respektera tränarens ansvar och beslut.
ha förtroende för tränarens kompetens.
glädjas åt andras framgångar.
vara delaktiga i planering av träningen.
delta vid sammandrag, så som antidoping, likabehandling m.m.
visa hänsyn till övriga aktiva under och före/efter träning.
bidra till motiverande och trevlig miljö inom klubben.
utvecklas som idrottare, fysiskt såväl som psykiskt.
uppmuntra hjälpsamhet.

Ärla IF:s föräldrar ska…
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visa uppskattning och bygga goda relationer till tränare, aktiva och övriga föräldrar.
ha en positiv inställning.
respektera tränarens ansvar och beslut.
ha förtroende för tränarens kompetens.
glädjas åt andras framgångar.
ta hänsyn till medlemmars utvecklingstakt.
främja goda relationer tränare och aktiva emellan.
ta hänsyn till aktivas träning och engagemang.
hjälpa till vid arrangemang och aktiviteter som anordnas av föreningen.
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