Till dig som ledare
Som ledare i BK Astrio har du en viktig uppgift i föreningen – att skapa en stimulerande
lärmiljö som gör att alla våra spelare får förutsättningar att utvecklas, både som
fotbollsspelare och människor. Med detta följer också ett ansvar såsom att agera utifrån
föreningens riktlinjer och att vara en god förebild. Att vara ledare i Astrio innebär också
att vara del i en gemenskap där vi tillsammans arbetar med att få så många som möjligt att
spela fotboll så länge som möjligt.
Som ett komplement till dessa riktlinjer finns åldersvisa instruktioner tillgängliga för
våra ledare som bland annat beskriver den praktiska tillämpningen av riktlinjerna i varje
åldersgrupp samt träningsupplägg och säsongsplanering.
Som ledare i BK Astrio ska du…









Ha tränarutbildning på den nivå som motsvarar åldersgruppen du tränar.
Planera och bedriva verksamheten utifrån föreningens riktlinjer.
Vara ett stöd för föreningens ungdomsdomare i samband med matcher.
Bära Astriokläder i samband med aktiviteter där du representerar föreningen.
Vara ett föredöme på och utanför planen.
Samla föräldrar och spelare minst två gånger per år för att informera om föreningens
inriktning och för åldersgruppen aktuella delar av riktlinjerna.
Delta på föreningens gemensamma ledarmöten.
Vara medlem i föreningen.

Som ledare i BK Astrio får du…






Utbildning (från Svenska fotbollsförbundet) för den åldersgrupp du tränar.
Löpande vidareutveckling genom interna möten under ledning av BK Astrios
föreningssutvecklare.
Stöd i träningsplanering och praktiskt arbete från BK Astrios
föreningssutvecklare.
Stöd i det praktiska arbetet kring laget från föreningens kansli.
Ledarkläder.

Fair play
Som ledare har du ett viktigt ansvar i att skapa en miljö vid träningar och matcher som
präglas av Fair play. Här följer några punkter som är viktiga att tänka på.




Skaka hand med era spelare när de kommer till träning och match. Lär dem också att
ta varandra i hand när de kommer.
Prata med föräldrar och supportrar innan match och berätta att de gärna får heja på
laget men att det är ni som ledare som ger instruktioner.
Stötta våra ungdomsdomare i de fall det blir konflikter i samband med match.

Praktiskt arbete kring laget
Det finns en hel del praktiska frågor som ska hanteras kring ett lag såsom
närvaroregistrering, bokningar av matcher och träningar, spelarregistrering, ekonomi,
arrangera poolspel, hantering av material etc. Som stöd i det här arbetet finns ett antal
Ledarguider framtagna som stöd.
Följande ledarguider finns framtagna:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ekonomi/lagkassor
Material och förråd
Ledarkläder
Bokning av planer, omklädningsrum och domare
Närvaroregistrering
Fogis– matchrapportering och spelarregistrering
Kommunikation med spelare och föräldrar via hemsidan (Sportadmin)
Föräldramöten

Ledarguiderna finns publicerade på föreningens hemsida under rubriken Ledare.
Uppföljning av verksamheten
Det är våra spelare som vet om vi lyckats med målsättningen att ge alla förutsättningar för
att utvecklas. Genom att regelbundet fråga våra spelare om de har haft roligt, om de har
kämpat och om alla har fått vara med så får vi en kontinuerlig avstämning om vi är på rätt
väg. Även på ledarsidan kan det här fungera om en checklista. Upplevde mina spelare
träningen som rolig, kämpade alla och såg jag alla spelare och gav dem samma
förutsättningar att delta.

