Föreningen för hela familjen!

Värdegrund

Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån
sina förutsättningar. Våra medlemmar deltar på lika villkor och får utvecklas
till goda spelare, ledare och medmänniskor. Föreningen strävar efter att man
ska ta ansvar för sig själv och varandra. Detta innebär att vi ska sträva efter
följande med avseende på social gemenskap, kamratskap, föreningskänsla samt
förhållningssätt:

Kamratskap

Kamratskap och sammanhållning är
grunden i föreningens arbete.
Vi ska respektera varje individ och ge
alla möjlighet att utvecklas utifrån
individens egna förutsättningar.

Social gemenskap
Vi ska se till föreningen i stort före det enskilda laget.
Alla individer ska delta på lika villkor oavsett kön, etniskt ursprung,
religion eller sexuell läggning.
Alla medlemmar ska ges möjlighet att påverka, ta ansvar och medverka i
föreningsarbetet.
Föreningen ska ta till vara människors olika förmågor.
Föreningen ska utveckla fotbollspelare och goda medmänniskor.
Vi ska vara en förening som tar vårt sociala ansvar.
Föreningen ska verka för en rimlig medlemsavgift så att alla kan vara med.
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Föreningskänsla

Alla medlemmar ska känna sig
delaktiga och veta att de har en
viktig roll i föreningen.
Alla nya ledare ska under första
året få en fadder i föreningen.
Alla ska bidra för ökad trivsel och
förbättrad ekonomi.
Alla ska göra sitt bästa för föreningen i alla läge.

Förhållningssätt

Alla medlemmar ska uppträda
som goda ambassadörer för
föreningen.
Alla ska uppträda korrekt gentemot domare, motståndare och
lagkamrater.
Alla spelare ska få lära sig att hantera både vinster och förluster på
ett bra sätt.
Alla spelare ska få lära sig att respektera och ta hänsyn till sina
medmänniskor.

Vision

Föreningens vision är att vi ska vara en förening för alla och präglas av glädje
och spontanitet.
Detta innebär att:
Sociala och idrottsliga mål prioriteras lika högt
Varje individ ska erbjudas utveckling från den nivå han / hon
befinner sig på
Sportslig utmaning direkt under
elitnivå såväl som breddnivå ska
erbjudas samtliga dam- och herr
spelare på seniornivå
Representationslagen ska till sin
huvuddel byggas upp med egna
talanger
Herr och dam ska prioriteras lika
högt
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Föreningens mål
Seniorverksamhet
Föreningen har som mål:
att representationslaget för herrar ska bli ett
stabilt division 4-lag. Målet ska uppnås med
huvuddelen av eget spelarmaterial. En konkret
målsättning formuleras inför varje verksamhetsår
av styrelsen, i samråd med fotbollssektionen och
laget.
att representationslaget för damer ska bli ett
stabilt division 3-lag. Målet ska uppnås med
huvuddelen av eget spelarmaterial. En konkret
målsättning formuleras inför varje verksamhetsår av styrelsen, i samråd med fotbollssektionen och laget.
att använda seniorspelare som en resurs för
föreningens ungdomsverksamhet.
Talangutveckling – spelaren i centrum
Föreningen har som mål:
att ge talangerna möjlighet till utveckling.
Detta gör vi genom att använda laget som medel
att utveckla individen. Vi utgår från individen
och individens behov.

Spelaren i centrum!
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Ungdomsverksamhet
Föreningen har som mål:
att rekrytera och utveckla ungdomsspelare till seniorspelare som kan leva
upp till den målsättning som finns inom seniorfotbollen.
att rekrytera och tillsätta ungdomsledare och domare internt inom
föreningen. I undantagsfall, t ex till seniorverksamheten, rekryteras ledare
externt.
att arbeta aktivt med att ge ungdomar möjlighet att engagera sig i verksamheten. Vi strävar också ständigt med att knyta föreningslös ungdom till
föreningen. Ett exempel på detta är Sommarfotbollsskolan.
att antalet spelare i en ungdomsgrupp ska vara minst lika många vid slutet
av varje verksamhetsår som vid årets början, vilket innebär att ingen i
gruppen under året ska sluta med fotboll.
att minst 4 spelare från varje åldersgrupp (mätpunkt 13 år) i ungdomsverksamheten ska vara aktiva spelare vid 21 års ålder.
att minst 3 ledare ska rekryteras från spelarna i varje åldersgrupp (mätpunkt
13 år) i ungdomsverksamheten, dessa ska vara aktiva ledare vid 21 års ålder.

Utbildning
Föreningen har som mål:
att alla ledare i föreningen bör
utbildas enligt Harrie FF´s
utbildningsplan för att på
bästa sätt kunna ta hand om våra
spelare.
att föreningens policy ska vara
känd och tillämpad av alla medlemmar i föreningen.
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Instruktioner och riktlinjer

Träning

Alla ledare i föreningen använder sig av
tematräning som träningsmodell. Minst
antal träningar med samma tema är två
stycken följande efter varandra.
Vi använder oss av materialet ”Vän med
bollen” som komplement till tematräningen.
Vi ska ge de spelare som vill möjlighet till
träning året runt. Aktivitet inom andra
idrotter ska tillåtas, ej förhindras. Samarbete med dessa aktiviteter ska eftersträvas
i syfte att individen ska sättas i centrum
hela tiden.

Våra träningsmål är viktigare än matchresultat. Genom uppfyllandet av våra
träningsmål skapar vi en bra kvalitet
vilket leder till bra matchresultat.
Samtliga åldersgrupper ska varje år
göra en verksamhetsplan som innehåller träningsmål samt beskriva hur detta
ska uppnås. Planen ska även innehålla
redovisning av cuper, läger och antalet
träningar och matcher. I samband med
årets slut ska denna målsättning stämmas
av.

Hygien, hälsa och kost
Spelarna ska uppmuntras till en god hygien och bra
vanor. Dusch ska ske efter träning och match. Tränaren är den som lämnar omklädningsrummet sist
och han / hon ska också se till att alla duschar.
Vid sjukdom får träning ej ske. Upptäcker tränare
tendenser att spelare ej är friska ska tränaren kontrollera om så är fallet.
Föreningen ska arbeta för att lära ungdomarna vikten av rätt kost och vila mellan träningar och match.
Föreningen ska aktivt arbeta för att förebygga
användande av alla typer av droger. Föreningen
arbetar vidare med att förmedla en hälsosam attityd
kring alkohol och tobak för samtliga medlemmar.
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Match
I 5-mannafotboll spelar vi utan fasta
positioner på plan, undantaget målvakten.
Alla spelare ska uppmuntras att prova på
målvaktsrollen.

Spelarna ska tränas i att analysera sin
egen och lagets insats utifrån uppsatta
träningsmål och inte utifrån matchresultat.

I 5-mannafotboll ska alla spela lika
mycket.

Resmål för läger, cuper och turneringar
(undantag Prästö):

I 7-mannafotboll ska det ske en stegring
av positionering på plan. Alla spelare ska
få prova på olika platser.

T o m 10 år, i närheten av Kävlinge, inte
längre bort än ca 5 mil.
11 - 12 år, regionalt inom Skåne.
13 - 14 år, inom Sverige samt de Nordiska länderna.
15 - 16 år och uppåt, ute i Europa i väldigt speciella fall.
Vi ska uppmuntra till deltagande i cuper
och turneringar i enlighet med ovanstående riktlinjer.

För 7-mannalagen ska vi sträva efter att
alla får spela lika mycket, detta sett över
hela säsongen.
I 11-mannafotboll utdelas positioner till
spelarna med möjlighet att prova på olika
positioner för ökad utveckling.
I 11-mannafotboll bör träningsflit och
ambition premieras. Det är dock viktigt
att förändringar sker gradvis i takt med
spelarens utveckling.
Matcher ska ses som ett led i den totala
utvecklingen av spelarna. Antalet träningar ska vara dubbelt så många som
antalet matcher.

Riktlinjer för antalet cuper per åldersgrupp och säsong (med undantag för
Harriecupen och Prästö):
3 cuper inomhus
2 cuper utomhus
Avvikelser från ovanstående ska godkännas
av ungdomsavdelningens styrelse.

Talangutveckling - spelaren i centrum
Nivåindelad träning kan tillämpas, detta kan innebära att blandade åldersgrupper til�lämpas. Detta kan innebära att talangfulla spelare flyttas upp i annan träningsgrupp för
att ges tillfälle att utvecklas med jämnbördiga och bättre spelare. Detta ska alltid ske i
samförstånd med spelare, föräldrar och ledare för de olika grupperna. Fotbollssektionen ansvarar för samordningen för detta.
Vid eventuella lån av spelare mellan lag skall alltid detta samordnas av ledarna för
respektive lag. Alla beslut rörande flyttning av spelare till annan åldersrgrupp ska ske
i samråd mellan spelare, föräldrar och ledare. Fotbollssektionen ansvarar för samordningen för detta.
Andra idrotter ska tillåtas, ej förhindras, spelaren ska alltid vara i centrum. Vi ska
sträva efter att val av idrott sker så sent som möjligt, tidigast i junioråldern.
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Utbildningsplan
Ungdomsspelare
Följande plan gäller som schablon och skall anpassas för varje enskild
åldersgrupp. Utbildningsplanen för den fotbollsmässiga utvecklingen beskrivs i
tematräningsmaterialet.
Ålder		
8 – 12 år		
13 – 14 år
		
15 år		
16 år		
17 – 18 år
19 år - 		
		

Utbildning
Fair Play, Etik / Moral eller liknande
Laganda, klubbkänsla, föreningskunskap samt
”Harrie FF - Verksamhetspolicy”
Domarutbildning ”Unga Fotbollsledare”
Ledarutbildning typ ”Träna och leda små lirare”
Tränarutbildning typ ”Avspark”
Tränarutbildning – vidare ”Stegutbildningar” för de som går vidare
som tränare, se vidare utbildningsplan för ledare

Ledare
Följande plan gäller som riktlinjer för tränare i olika åldersnivåer i föreningen. Ska
anpassas till respektive tränare. När tränaren inleder sin tränargärning i föreningen
görs en utbildningsplan för respektive tränare. Målsättning för ungdomstränare är att
samtliga tränare ska gå hela grundutbildningen för ungdomstränare, vilket innebär
”Avspark” samt ”Bas 1”.
Ålder, träningsgrupp
5 – 6 år 			
(samt nya ledare oavsett
vilken åldersgrupp)
7 – 9 år			
10 – 12 år		
13 – 16 år		
17 – 19 år		
20 år -			

Utbildning
”Fotbollens spela, lek och lär”
”Harrie FF – Verksamhets policy”
”Träna och leda små lirare”
”Avspark”		
”Bas 1”
”Bas 2”
”Diplomkurs Bas”
”Avancerad”

