Takk for innsatsen!
Det er du og andre frivillige voksne som gjør
at over 200 barn og unge
kan ha et godt fritidsmiljø med gode fotballopplevelser her i
Haugerudområdet.
Lagledere og trenere
i Haugerud Fotball er
voksne som velger å
bruke av sin fritid til
frivillig innsats. Dette
skal du ha en stor takk
for! Du gjør en forskjell.
Du gir barn og ungdom
en bedre start i livet.
Belønningen som frivillige
får vi ikke i kroner og
ører. Verv i Haugerud
Fotball er vel mer en
utgift enn en inntekt,
– når det kommer til
stykket. Men belønningen får vi på andre

måter: Når vi ser barn
som trives sammen.
Når vi ser søkende barn
bli til trygge og flotte
ungdommer. Når vi ser
at våre egne barn har det
fint sammen med sine
venner. Når vi plutselig
lykkes på banen med det
vi har øvd på i uker og
måneder. Når de unge
jubler sammen med
foreldre og trenere etter
en seier. Eller når vi har
tapt, men likevel har
gjort noe bra og lært
av det.
De store øyeblikkene for
en frivillig leder kan ofte
være små! Men de kan
til gjengjeld være veldig
mange. Disse øyeblikkene er belønningen som
gjør at vi står på videre.

Du kan følge
aktiviteten
i Haugerud
Fotball på
hjemmesidene
og Facebook
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Takk for at du
stiller opp for
barn, ungdom
og nærmiljøet!

Web
www.haugerudif.no/
no/fotball/
Facebook
www.facebook.com/
HaugerudFotball
Haugerud Fotball
Dag Endal
dagend@online.no
+47 911 84 388

Viktige voksne
i Haugerud Fotball
Vi som er trenere og ledere for lag i barne- og ungdomsfotballen, skal ikke bare instruere øvelser og organisere
kamper. Vi er forbilder for spillerne. Vi er viktige voksne
i barn og unges liv.

FOTBALL

Viktige voksne
Det er vi som har ansvaret

Vi griper inn når det trengs

Spillerne trenger voksne som setter
klare rammer og regler. Ikke bare for
å lykkes som fotballspillere, men også
for å modnes og utvikles som barn
og ungdom. Derfor må det ikke være
tvil om hvem som er ”sjefen”; under
trening, på kamper og ellers når laget
er samlet.

I Haugerud Fotball forventer vi god
oppførsel av alle spillere, alltid når
laget er sammen. Banning, rasisme,
kjefting og mobbing blir ikke godtatt.
Som voksne ledere er det ikke bare vår
rett, men også en plikt, å gripe inn når
vi opplever uakseptabel oppførsel.

Vi skal dyrke gode
holdninger hos spillerne

Som trener og leder for et fotballag,
er jeg en viktig person for Haugerud
Fotball. Jeg gjør en viktig frivillig innsats for klubben, for spillerne og deres
familier og for hele lokalmiljøet her
i bydelen. Dette forutsetter at jeg deltar
aktivt i klubbens utviklingsarbeid, på
ledermøter og dessuten setter meg inn
i retningslinjer, regler og planer som
klubben har.

– og vise dem i praksis! Spillere
i Haugerud Fotball skal vise god
sportsånd, vise respekt for medspillere,
trenere og motspillere. Dette starter
med oss! Som lagledere og trenere
skal vi vise i praksis de holdningene og
den oppførselen som vi forventer av
spillerne.

Jeg er viktig for klubben

Vi skal ta vare
på klubbens verdier

Vi snakker om gode holdninger
og god oppførsel

Jeg skal bidra til at vi tar godt vare
på eiendelene Haugerud Fotball har;
Haugerudbanen, klubbhuset og utstyr
til trening og kamp. Banen skal være
ryddig og trivelig til enhver tid.
Klubbens penger bruker vi på en
moderat og ansvarlig måte, slik vi har
som innarbeidet vane.

Som ledere skal vi snakke med
spillerne og deres foreldre om hvilke
forventninger vi som klubb har, både
til de unge spillerne og til deres foresatte. Dette gjør vi regelmessig på
treningene og på foreldremøter.

Vi skal hjelpe
barn og unge framover
Vi er ledere for unge spillere i utvikling,
både som spillere og mennesker. Alle
er like mye verdt og alle har et potensial
til å bli bedre, som spillere og som
kamerater. Vi skal prøve å gi alle utfordringer de kan mestre, og vi gir oppmuntring både i motgang og medgang.

Fotball skal være gøy
Opplevelse, lek og utvikling er mye
viktigere enn resultater de første
fotballårene. Vi skal tape og vinne
med samme sinn. Etter kampene
fokuserer vi på hva vi klarte bra,
ikke bare på resultatet.

