FÖRENINGSPOLICY
LAGGA LÅNGHUNDRA BOLLKLUBB – LLBK
FURUVALLEN, LAGGA

STENEVI, HUSBY-LÅNGHUNDRA

”FOTBOLL FÖR ALLA”

Vision
-

Syftet med LLBK’s verksamhet är att väcka intresse
för idrotten, fotbollen och den fysiska rörelsen
genom att erbjuda barn, ungdomar och vuxna
möjlighet att spela och träna fotboll.
- Det är viktigt i LLBK att skapa kamratskap och att
ha roligt.
LLBK’s värdegrund
-

Alla är välkomna oavsett etniskt ursprung,
funktionshinder, religion och sexuell läggning.
- LLBK ska bygga gemenskap, lagkänsla och
klubbkänsla!
- Visa respekt för domare, ledare, motståndare och
medspelare.
Nolltolerans
-

I föreningens verksamhet får inte svordomar,
könsord och kränkningar förekomma.
- Det är allas ansvar att säga till.
Förväntningar på föreningens spelare

-

Respektera varandra och verka för att ha roligt och
att ha en positiv inställning till idrottandet.
- Ställa upp för laget och för klubben.
- Utövande av andra idrotter uppmuntras av klubben.
- Det är viktigt med ett bra uppförande när man har
föreningskläder eftersom man representerar klubben.

Förväntningar på föräldrar till spelare

-

- Låta tränaren coacha
Närvaro och engagemang är viktigt för att stötta sitt
barn.
- Det är viktigt med ett bra uppförande när man har
föreningskläder eftersom man representerar klubben.
Krav på föreningens ledare

Att de följer policyn och därmed följer LLBK’s
riktlinjer.
- Att man kan visa upp utdrag ur straffregistret.
- Delta på utbildningar och träffar
- Skall agera som föredömen gentemot ledare, spelare,
motståndare, domare, föräldrar och publik.
- Det är viktigt med ett bra uppförande när man har
föreningskläder eftersom man representerar klubben.
-

LLBK’s inställning till droger och doping
-

LLBK ska följa RF:s antidopingpolicy
Om någon bryter mot policyn

-

Om någon bryter mot policyn och det är av brottslig
karaktär ska det anmälas till polisen. Är händelsen av
allvarlig men inte brottslig karaktär ska styrelsen
kontaktas.
Så här vill LLBK uppfattas
-

Rent spel och bra motstånd.
- Bra anläggningar.

KONTAKT?
Har du frågor eller funderingar runt vår föreningspolicy?
Besök gärna vår hemsida: www.llbk.nu
Du kan också mejla föreningen:
laggalanghundrabk@gmail.com

