Röbäcks IF – en förening för alla!
Vår vision
Röbäcks IF ska vara en attraktiv förening

med välutbildade ledare och aktiva, för
hela livet. Vi ska jobba för gemenskap,
laganda och kamratskap.

Delaktighet

Respekt

Hos oss får alla vara med utifrån sin egen förmåga. Vi
vill att alla ska få göra sin röst hörd och vilja bidra till
att utveckla föreningen. Tillsammans är vi starka.

För oss är alla lika mycket värda. Vi visar hänsyn till
varandra och tar hand om vår arena. Vår förening ska
skapa en trygg miljö som präglas av förtroende och tillit.

Glädje

Gemenskap

Som medlem är min grundinställning positiv. Det ska
kännas roligt att komma till våra aktiviteter, här får alla

Vi tar hand om och stöttar varandra i med och motgång.
Vi bryr oss om vår förening och vår verksamhet. Vi bär
klubbmärket med stolthet.

känna sig värdefulla. Till oss vill man återvända.

Som ledare i
föreningen...

Som spelare i
föreningen...

..ger vi beröm till alla och
behandlar alla lika.

…accepterar vi ej
särbehandling.

..använder vi ett positivt
tonläge och kroppsspråk.

..respekterar vi varandra.

..ser vi hela gruppen, men
även individen.
..använder vi övningar där
barnen märker sina framsteg
och förklarar syftet med det vi
gör. Det är en lek!
..toppar vi inte våra lag,
blundar inte för utfrysningar
och pekar inte ut enskilda
barn.

..har vi roligt, påminner
varandra om att idrotten ska
vara rolig!

Som förälder i
föreningen...
..är vi positiva, uppmuntrar,
stöttar och därmed stärker
våra barn.
..låter vi barnen vara
självständiga i samband med
träning, match och cuper.

…är vi positiva på träning
och match

..respekterar vi ledare och
coacher, vi ”coachar” ej från
läktaren.

…vågar vi prata med vuxna i
föreningen, om något känns
fel.

..är vi med och uppmuntrar
till att våra barn får ett
livslångt idrottsintresse.
…respekterar vi domare och
arrangörer.

