Policy Ledare
I din roll som ledare i Kolmården Wild Animals är du en viktig del av vår verksamhet och ett
föredöme för många barn och ungdomar!
Iklädd vår ledartröja är du en representant för Kolmården Wild Animals. Du skall, både på och
utanför innebandyplanen, vara ett föredöme och respektera ledarkollegor, domare, styrelse,
föräldrar, motståndare och andra du kan tänkas möta i ledarrollen. I din roll som ledare tar du
avstånd från alkohol, snus och tobak.
Som ledare i Kolmården Wild Animals förväntas du uppträda











Synligt
Rättvist
Tryggt
Uppmuntrande
Tydligt
Lyhört
Sportsligt
Respektfullt
Inspirerande
Ärligt

gentemot dina spelare. Det är av yttersta vikt att du är genuint intresserad av att delta i barn- och
ungdomsverksamhet. Du ser barnen/ungdomarna på den nivå de befinner sig socialt och
spelmässigt och försöker stimulera dem därefter.
Till träningar och match kommer du i tid och är väl förberedd.
Ledartröjan bärs med stolthet över att vara en del av verksamheten i Kolmården Wild Animals.

I

Policy Vårdnadshavare
Som vårdnadshavare till spelare i Kolmården Wild Animals är du en viktig del av vår verksamhet!
Du är en del i arbetet att skapa ett gott klimat i föreningen.
Vi når detta tillsammans genom att:







Ha ett föredömligt uppträdande vid träningar, matcher och cuper.
Respektera ledarnas roll
Engagera oss i föreningens arbete
Vara positiva och uppmuntrande i med- och motgång
Verka för att barnen har roligt
Respektera ledares och domares beslut

Policy Spelare
Du är en viktig del för att skapa ett gott klimat i laget och föreningen. Det gör du genom:
 Att vara en bra lagkamrat
 Att följa de regler som finns i laget och föreningen
 Fair play

Policy Kolmården Wild Animals
Grundläggande policy för föreningens verksamhet är:















Att bedriva innebandyverksamhet för flickor och pojkar
Att bedriva breddverksamhet där alla ges tillfälle att delta
Att bedriva en drogfri verksamhet
Verka i demokratisk anda
Att ge innebandyspelaren en god social fostran och en bra innebandyutbildning
Att skapa ett gott kamratskap och en god lagkänsla
Att ställa upp för varandra och för föreningen i olika situationer
Att visa hänsyn och ödmjukhet inför andra
Att främja en god allmänhälsa
Att utveckla goda/duktiga ledare och tränare
Att aktivt arbeta för att motverka mobbning/utslagning
Att varje tränande innebandyspelare ska ha ett lag att spela i
Att alla barn och ungdomar får plats att spela i föreningen oavsett förutsättningar
Att uppnå de olika lagens målsättningar och inriktningar
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