
 

            

 

 

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR 
Värderingsdokumentet är ett komplement till vår ”Vinröda tråd” som är klubbens strategiska 

inriktningsdokument. 

 

 

 

I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver vår verksamhet med 

målsättningen att ha trevligt tillsammans.Vi har med vårt nya klubbhus, konstgräs på Åkered 

2, Stavdal Arena och Ehrenborg Arena investerat för framtiden och vi har mycket goda 

förutsättningar för att utveckla vår fotbollsverksamhet ytterligare.  

Låt oss tillsammans, tränare, ledare, funktionärer, spelare och föräldrar hålla i detta initiativ 

och fortsätta utveckla Näsets SK. 

Detta dokument riktar sig till alla som är verksamma inom Näsets SK och visar på Näsets SKs 

värderingar och riktlinjer inom Näsets SK, från nybörjare till senior. Innehållet och 

grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för hela fotbollssektionen.  

Vi vill att alla ledare, spelare och föräldrar inom NSK skall vara väl insatta i NSK:s 

värderingar och ha som målsättning att efterleva de värderingar som klubben står för. 

 

Vi vill att alla verksamma inom Näsets SK ska känna en stolthet 

att bära klubbmärket! 

Därför har vi nolltolerans mot avvikelser från våra värderingar och hur vi vill att våra 

ledare, spelare och föräldrar ska uppträda vid matcher och träning. 

 

 



 

            

 

 

Verksamhetsmål för ungdomssektionen 
 Varje år startar vi upp en nybörjargrupp för flickor och pojkar som är 5år.  

 Föreningen ska ha som ambition att ha många lag igång under 3-mannaspelet, 3-4 lag i 

5-mannaspelet och 2-3 lag i 7-mannaspelet.  

 Göra vår klubbmiljö attraktiv för barn, ungdomar och föräldrar.  

 Skapa en bra kompisanda där alla får lära sig grunderna för att vara en bra kompis.  

 Ansvara för ungdomsutbildning och uppfostran.  

 Arbeta mot droger och våld.  

 Verka för fair play vid våra matcher. 

 Fostra “egna” A-lag spelare. 

 

Övergripande MÅL som gott kamratskap och stärkande av ungdomars 

självkänsla når vi genom ledord som: 

 Att barnen får delta utan krav på skicklighet under 3-, 5- & 7-manna. 

 Att de får delta i en verksamhet som är anpassad till barnets egen utveckling. 

 Att vi är duktiga och positiva ledare. 

 Att alla får samma möjlighet att lyckas. 

 Att alla blir behandlade med respekt och värdighet i en trygg social miljö. 

 Att alla får ha roligt i sitt fotbollsutövande. 

 

FOTBOLLSVERKSAMHETEN 

Till våra medlemmar 

Alla våra ledare och spelare är medlemmar i klubben. Detta innebär att man betalar in 

medlemsavgiften och bidrar till att vi kan dra runt verksamheten. Alla övriga, icke aktiva, som 

vill visa att man stöttar klubben får självklart också bli medlemmar.   

Till spelarna 

I våra lag satsar vi på att ge våra killar och tjejer en bra fotbollsutbildning. Alla som vill, ska 

få möjlighet att träna upp sin förmåga och känna hur man successivt förbättrar 

fotbollskunnandet. 

Du får uppleva allt roligt som en lagidrott kan ge i form av kamratskap, laganda, stöd och 

uppmuntran i motgång och en härlig, delad glädje när det går bra för dig, dina kamrater och 

laget. 

Vi förväntar oss att du, tycker det är roligt att lära dig bli en bra fotbollsspelare, är ambitiös 

och att du är stolt över och vill ställa upp för ditt lag och din klubb. 

VAR EN BRA KOMPIS! 



 

            

 

 

 

Till Ledarna 

Du är vårt ansikte utåt. Det är din entusiasm, ditt kunnande och ditt uppträdande som gör vår 

målsättning och våra ambitioner levande, så att tjejer och killar tycker fotboll är roligt. 

Att vara ledare kan vara krävande men är också en oerhört rolig och stimulerande uppgift. Vi 

stöttar dig med utbildning, kurser och ledarträffar och ger dig uppmuntran, med ett gott 

kamratskap ledare emellan. 

Det är viktigt att du som tränare planerar träningsupplägget väl. Inom Näsets SK prioriteras 

teknik, speluppfattning och mycket bollkontakt. Lika viktigt är det att komma i tid och 

förberedd till matcherna där du föregår med gott exempel.  

Det är viktigt att du förbereder dig inför kommande seriespel genom att uppdatera dig om de 

regler som gäller för året. 

Vi vill att du som tränare deltar i de utbildningsprogram som klubben rekommenderar och 

erbjuder. Samt att du som tränare aktivt hjälper klubben att informera ditt lags spelare och 

föräldrar om klubbens riktlinjer och värderingar. 

För att underlätta att vara ledare i Näsets SK så har klubben tagit fram riktlinjer inom olika 

områden som berör den dagliga verksamheten. Denna information finner Ni i vår vinröda tråd 

samt i vår databas för ledare. 

Riktlinjerna visar vilka matchserier, cuper och träningsläger som rekommenderas att lagen 

ska deltaga i, vid olika åldrar. 

Vi vill att du skall känna dig som den viktiga och betydelsefulla person du är för våra 

ungdomar och för klubben. 

Sätt inte kortsiktiga framgångar främst utan se till att utveckling och utbildning av våra 

ungdomar som spelare och människa ALLTID prioriteras. 

TÄNK PÅ ATT DU ÄR EN VIKTIG FÖREBILD FÖR DINA SPELARE. 

Bry dig om dina killar/tjejer och var uppmärksam på hur de mår. 

Främja aktiviteter som skapar VI-känsla och sprid positiv energi. 

 

Till Föräldrarna 

I Näsets SK:s lag sätter vi ungdomarna i centrum. Det innebär att vår verksamhet skall ha 

kvalitet, både innehållsmässigt och pedagogiskt. Vi försöker utforma verksamheten så att alla 

ungdomar, som har ett fotbollsintresse, skall trivas. 

Inom ungdomssektionen är det intresset och engagemanget som är det viktigaste – inte 

matchresultaten !  

Vi ställer därför även krav på dig som fotbollsförälder. För att ditt barn skall trivas med 

fotbollen, måste du visa dem ditt intresse. 

 



 

            

 

 

 

Hjälp ungdomarna att planera inför träningar och matcher. Det innebär bl a att välja rätt 

klädsel och utrustning. FÖLJ MED till träningar och matcher och prata om hur det har varit - 

inte bara - "Vann ni"?  Byt gärna några ord med ledarna och andra föräldrar. 

Var beredd på att stötta ledarna vid behov! 

Sätt dig in i klubbens riktlinjer genom att närvara på ”ditt” lags olika 

informationsmöten och träffar!  

Tillsammans skapar vi en bra verksamhet för ditt barn och våra ungdomar i Näsets SK. 

 

Några ledord till våra föräldrar: 

 Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll och inte DU själv. 

 Stötta ditt barn och dess medspelare i med- och motgång 

 Uppmuntra barnen till att delta och prova på nya positioner i laget – Pressa inte. 

 Undvik ”eget” coachande från sidan av planen. 

 Skrik inte på domaren och kritisera inte domarens beslut. 

 Bidra till att lägga grunden för ditt barn agerande och livsstil. 

 Ha insikt om och respektera klubbens policies och värderingar. 

 Påverka inte laguttagningar. 

 Precis som ledarna så är du som förälder ditt barns främsta förebild. 

 

Som förälder är man även med och deltar i klubbens olika aktiviteter så som lottförsäljning, 

cafeverksamhet och i våra olika klubbarrangemang. 

 

Det är viktigt att sprida budskap om vuxnas påverkan på barn och ungdomar. Barn tar lätt 

efter hur vuxna gör, säger och uppträder.  

Därför är det viktigt att vi tänker efter vad man säger och inte använder svordomar eller pratar 

illa om motståndarlag, domare eller tränare.  

 

Genom att poängtera vikten av en positiv inställning ökar självförtroendet 

hos barn och ungdomar. Det är särskilt viktigt i motgångar. 

  

 

 

 



 

            

 

 

 

Fotbollens grunder  
Inom Näsets SK skall vi verka för en positiv utveckling av fotbollens grunder samt respektera 

”Fair Play”. Vi anser att teknik, speluppfattning och passningsspel är tre av de viktigaste 

byggstenarna inom fotboll. En spelare som har en väl utvecklad teknik och bra spelförståelse 

har bra förutsättningar för att kunna delta och också utvecklas som fotbollspelare. 

 

Fair play          

  

Inom Näsets SK verkar vi för Fair Play – Rent Spel. Det innebär följande: 

1. Vi följer fotbollen regler och uppmuntrar till rent spel.  

2. Vi respekterar domarens beslut.  

3. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna.  

4. Vi hälsar på varandra före matchen.  

5. Vi tackar motståndarna och domare efter matchen.  

6. Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri.  

7. Vi har god stil på och utanför planen. 

 

Domare 

Domaren skall ha en naturlig roll i spelarnas utveckling. Ett sätt att börja tidigt är att nyttja 

några föreningsdomare som kan hjälpa till vid ungdomslagens 7-manna matcher. Denna typ 

av verksamhet bör börja tidigt så att barnen får en naturlig syn på domarens roll. 

 

Mobbning, trakasserier, rasism och svordomar 
Samhällsutvecklingen påverkar även föreningslivet. Den negativa samhällsutvecklingen med 

mobbning, trakasserier, våld, rasism och svordomar hör inte hemma inom idrottsrörelsen. Det 

är allas vår skyldighet att motverka den negativa utvecklingen.  

Näsets SK accepterar INTE mobbning, någon typ av trakasserier, våld eller rasism.Alla ledare 

och föräldrar skall motverka mobbning, trakasserier, våld, rasism och svordomar. 

Näsets SK följer RF:s handlingsplan och policy mot sexuella övergrepp inom idrotten både i 

förebyggande syfte så väl som i händelse av sexuella trakasserier. 

 

 



 

            

 

 

 

Alkoholpolicy 

I samband med klubbens tränings- och tävlingsverksamhet gäller nolltolerans mot all alkohol 

och droger för ledare OCH spelare. 

Vid bilkörning i samband med matcher, träningar, cuper mm: 

Tänk på att det är du som ledare och förälder som bär ansvaret för alla i din bil, Har du varit 

på fest kvällen innan och druckit alkohol så be någon annan förälder köra än att äventyra din 

och andras säkerhet.  

 

Hur går vi då tillväga om någon av oss skulle avvika från 

klubbens riktlinjer och värderingar? 

 Vi bär alla ett ansvar att informera berörd person om att vi har en policy inom klubben 

som ska följas. 

 Upplever man att berörd person fortsätter ha ett avvikande beteende trots kunskap om 

våra värderingar ska ni vända er till vår klubbchef. 

 Vår klubbchef kommer besöka träning och/eller match avseende det lag som berörs för 

att skapa sig en uppfattning om personens beteende. 

 En åtgärdsplan kommer sättas upp som inkluderar ett möte med vederbörande och ett 

snabbt och genomtänkt agerande. 

 Ärendet kommer hanteras med stort ansvar så väl som diskretion. 

 

/STYRELSEN NÄSETS SK 


