Trafik
Vid bilåkning till och från aktivitet i Skuttunge SK:s regi gäller följande:
Samlas i god tid och på säker plats
Tänk efter dagen innan så att du inte kör onykter dagen efter
Samåk om det är möjligt
OBS! Movallens parkering är ingen säker cykelbana.
Alla spelare går genom skogen till och ifrån Gärdet, ledare med material tar bilen.

Skuttunge SK Barn och Ungdomspolicy

Droger
Föreningen har noll-tolerans gällande alkohol och droger.
Ledare i SSK ska verka för att ingen under 18år använder droger, samt genom
information ge ungdomarna en sund inställning mot droger och tobak.
Miljö
Sopsortera om möjligt.
Släck lyset efter dig.
Sänk värmen under lågsäsong.
Lämna anläggningarna som du vill finna dem.
Denna policy ska finnas tillgänglig
På hemsidan, i ledarpärmar samt i styrelsen och sektionerna.
Om någon bryter mot policyn
Kommer samtal ske med berörd person av närmaste ledare.
Ansvarig sektion underrättas.
Framtiden
För att föreningen skall fortleva i framtiden behövs ett ökat engagemang från
föräldrar och övriga invånare. Förhoppningen är att fler engagerar sig i föreningen
och bygdens aktiviteter så att vi även i fortsättningen skall kunna driva lokala
aktiviteter och inte behöva åka flera mil för att idrotta, handla, dansa och umgås.
Bidra till att ungdomarna kan erbjudas en meningsfull fritid på hemmaplan!
Besök gärna vår hemsida!
www.idrottonline.se/uppsala/skuttungesk

Syfte och mål med Skuttunge Sportklubb ungdomsverksamhet
Att driva idrottslig verksamhet i form av fotboll, pingis och övrig motionsidrott.
Ha en förening som bygger på demokratiskt tänkande där alla har möjlighet att vara
med, påverka och ta ansvar.
Att alla oavsett religion, kön, nationalitet ska få möjlighet att delta
på likvärdiga villkor.
Barn och ungdomar känner kamratskap, trygghet och glädje i sitt idrottsutövande
vilket ska leda till fortsatt spel i SSK och även framtida ledarskap inom föreningen.
Skapa ett engagemang hos hela familjen.

Att spelare, ledare och föräldrar känner ”Skuttungeanda”

Välkomna till Skuttunge SK!

Föreningens ansvar
Ha bra anläggningar och därmed bra förutsättningar för att kunna bedriva träningar,
matcher och andra sammankomster.
Engagera ungdomarna och deras föräldrar för att få dem mer delaktiga i
verksamheten.
Skapa bättre förutsättningar för spelare/lag genom samarbete med andra
föreningar.
Att verka för att nyinflyttade och familjer med yngre barn får information om
föreningens aktiviteter.
Ge ledare/domare inspiration och möjlighet att utvecklas, genom intern utbildning
och UFF:s utbildningsstege.
Se till att policyn efterföljs.
Förälder
Verksamheten bygger i grunden på ideellt arbete och det innebär att man som
förälder måste vara beredd på att bidra med arbetsinsatser. Är vi fler så blir arbetet
både roligare och lättare.
Några goda råd:
Engagera dig i ditt barns idrottande.
Respektera föreningens och lagets mål och regler.
Hjälp ditt barn att planera träning, skolarbete, mat och sömn.
Var vaksam på ditt barns hälsa.
Se till att ditt barn har funktionell utrustning.
Agera som åskådare på matcher, EJ som domare eller coach
Respektera domarens beslut, föregå med gott exempel.
Håll en god kontakt med lagets ledare.
Försök att hålla dig själv informerad om vad som händer i föreningen.
Betala medlemsavgift - gör gärna hela familjen till medlemmar.

Tänk på att beröm ger 100% bättre effekt än klander

Policy för ungdomsverksamheten är:
 Att ha roligt på och vid sidan om planen, det sociala lika viktigt som
det idrottsliga.
 Att lära barnen umgås i grupp.
 Att ge ungdomar en allsidig fysisk utveckling, social fostran och sunda
levnadsvanor.
 Att tänka på att alla spelare är viktiga och behandla dem likvärdigt
under träning och match.
 Att ge barn/ungdomar utrymme att vara aktiv i flera idrotter.
 Att skapa balans mellan skolarbetet och idrotten.
 Att lära barnen ta hänsyn till varandra, skapa glädje och kamratanda
inom laget.
 Att låta alla som vill vara med.
 Att som spelare/ledare/förälder vårda sitt språk och sitt agerande.
 Att domaren behandlas väl.
 Att vid match har vi ambitionen att alla ska spela lika mycket.
 Att vid match toppar vi ej laget, fr.o.m. 13 år ska ändå engagemang
och träningsflit löna sig i laguttagning.
 Att inse att framgångar inte bara mäts genom att vinna.
 Att laget tackar motståndarna för matchen på ett artigt sätt.
 Att spelare och ledare tackar domaren.
 Att samarbeta över laggränser för att motivera och inspirera spelarna
men att alla lag bildas på basis av ålder.
 Att möjlighet att prova på seniorspel ska erbjudas, dvs. att lån och
övergångar till seniorlagen alltid ska uppmuntras. (Spelare, ledare och
ev. sektionen ska vara överens)
 Att värna och vara rädda om våra anläggningar.

