VÄRDEGRUND
ÅS IF

FÖRENINGSIDÉ
ÅS IF ska bedriva fritidsaktiviteter som främjar utvecklingen i Åsbygden
med idrott som grund. Verksamheten ska vara jämlik och rikta sig till
alla åldrar inom ramen för våra ekonomiska och personella resurser.
Vår verksamhet ska kännetecknas av gemenskap, engagemang,
stolthet och allas deltagande på lika villkor.
Ås IF stödjer och följer Riksidrottsförbundets värdegrund Idrotten Vill
”Ås IF är vad du och jag gör den till”

VÄRDEGRUND
Rent spel och
ärlighet
Mångfald

Gemenskap och
glädje

Drogfri
förening

Respekt

Vi fokuserar mer på utveckling än resultat.
Hos oss duger man alltid som den man är.
Vi uppmuntrar allsidighet och att hålla på med flera idrotter.
Vi ser, bekräftar och stöttar alla aktiva.
Vi arbetar främjande för att skapa en trygg idrottsmiljö.

AKTIVA
Som aktiv i Ås IF får du:
• Uppleva lek, glädje, kamratskap och utveckling.
• Möjlighet att utöva och prova på flera idrotter.
• Deltaga i träningar, cuper, serier, läger, tävlingar och
andra evenemang.
• Utöva idrott under ledning av utbildade ledare och tränare
i en trygg idrottsmiljö.
Som aktiv i Ås IF förväntas du:
• Följa Ås IF:s värdegrund.
• Respektera andra aktiva, ledare, tränare, domare och
funktionärer.
• Vara en god kamrat.
• Idrotta efter rent spel och ärlighet.
• Uppmuntra i både med- och motgång.

LEDARE OCH TRÄNARE
Som ledare och tränare i Ås IF får du:
• Uppleva glädjen i att leda barn och ungdomar i deras
utveckling, dels som aktiva men också som människor.
• Utbildningar utifrån behov och önskemål.
Som ledare och tränare i Ås IF förväntas du:
• Följa Ås Ifs värdegrund samt informera aktiva och föräldrar
om denna och den handlingsplan som finns för trygga
idrottsmiljöer.
• Vara en god förebild för våra aktiva.
• Delta i Ås Ifs grundläggande ledarutbildning och därefter
leda din egen utveckling.
• Fokusera mer på utveckling än resultat.

FÖRÄLDER
Som Förälder i Ås IF får du:
• Möjlighet att närvara och hjälpa till kring ditt barns
idrottande.
• Vara med på föreningens evenemang och arrangemang
och påverka miljön där ditt barn idrottar.
• Information och kunskap om värdegrunden.
Som Förälder i Ås IF förväntas du:
• Följa Ås IF:s värdegrund.
• Vara delaktig och engagerad.
• Låta barn och ungdomar idrotta på sina egna villkor.
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