ARNÖ IF:s VÄRDEGRUND
Att bedriva idrott och andra aktiviteter tillsammans i Arnö IF ska ge medlemmarna
möjlighet att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vår
förening ska erbjuda varierande aktiviteter och vara öppen för alla.
Alla medlemmar ska känna att de är välkomna och att de utgör en del av en större
gemenskap. Som medlem i en demokratisk organisation följer både rättigheter och
skyldigheter. Det är därför viktigt att medlemmarna känner delaktighet i föreningens
verksamhet och vill vara med och ta gemensamt ansvar för att forma föreningen och
dess verksamhet idag och i framtiden.
Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Det
är viktigt att våra barn och ungdomar lär sig respektera varandra som kamrater och
medtävlare och det är betydelsefullt för oss att omgivningen uppfattar att Arnö IF
erbjuder en positiv miljö för ungdomars idrottande. Vi idrottar för att det är roligt och för
att man mår bra av att röra sig. Men man kan också lära sig att hantera medgångar och
motgångar även utanför idrotten om man lär sig att bli en god vinnare och en god
förlorare på planen. Det viktigaste är ändå att idrotten ger oss möjlighet att få nya
vänner och tillfällen då vi kan ha roligt tillsammans. Det här ska gälla för alla. Ingen ska
känna sig utanför. Därför har vi i vår ungdomsverksamhet sju regler som alla ledare och
spelare ställer upp på:
T ID
Vi kommer i tid till träning och match.
ORD NING
Vi hjälper till med att göra i ordning planen efter träning och match.
S NÄ L L
Vi är snälla mot varandra.
U P PMUNTRA
Vi uppmuntrar varandra.
KÄ MPA
Vi gör alltid vårt bästa.
ROLIGT
Vi har roligt tillsammans.
R EG N
Vi vet att ibland vinner man, ibland förlorar man och ibland regnar det.
Därutöver gäller att vi respekterar motståndare och domare och använder ett vårdat
språk på och utanför planen. Vi uppmuntrar gott uppträdande och rent spel.
När vi reser till och från våra aktiviteter gäller att vi efterlever trafikregler och
hastighetsbestämmelser och att vi använder cykelhjälm – särskilt barn och ungdomar
under 15 år.

