
                      

Policydokument tränare/ledare 
 

Våra riktlinjer 
 Rågsveds IF vill skapa en meningsfull fritidsaktivitet som fostrar spelarna till goda 

idrottsutövare och fina medmänniskor med sunda värderingar. 

 Verksamheten ska präglas av ett utvecklande träningsklimat, där spelare och ledare oavsett 
ambitionsnivå bedriver sin verksamhet i syfte att nå utveckling. 

 Rågsveds IF står för långsiktighet, vilket innebär att långsiktig utveckling för spelaren värderas 
högre än kortsiktiga resultat. 

 I Rågsveds IF:s ungdomsverksamhet förväntas ledare följa och förädla föreningens 
grundpelare samt skapa ett positivt klimat för spelaren att verka i. 

 För att lyckas med detta innehåller spelarutbildningsplanen en rad utgångspunkter att förhålla 
sig till som tränare. Det är alltid den enskilde tränaren som har det största ansvaret och 
möjligheten att påverka lärande- och utvecklingsklimatet i just sitt lag. 

 Spelare i Rågsveds IF ska uppmuntras och ha förväntningar på sig att finna kreativa lösningar 
på fotbollsplanen samt vilja utvecklas på egen hand. Utgångspunkterna i RIF-modellen ska 
leda till att verksamhetens idé, mål och grundpelare förverkligas. 

 Tänk på att alla i ledarteamet inte behöver kunna samma saker, alla behöver inte vara 
kunniga i själva idrottandet utan kan tex bidra på andra sätt. Fler ögon och öron ser och hör 
mer! 

 Sträva efter att alltid finnas inom hörhåll när de aktiva duschar och byter om. 
Omklädningsrummen är ofta vanliga ställen för trakasserier och mobbning. Bara närvaron av 
en vuxen eller en ledare kan vara avgörande för att ta bort/minska oönskade beteenden. 

 
 
 

Våga ingripa när du som ledare ser något som inte är förenligt med det 
uppförande/beteende som ni bestämt ska gälla och det som ni tror på. 

 
 
 

Var en god förbild – lev som du lär! Glöm inte att du är en förebild som kan påverka 
barnet för resten av livet, det är viktigt att tänka på att barn inte gör som du 

säger utan barn gör som du gör! Tänk på följande när du leder barn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                      

Ditt ledarskap 
 

RIF:s ledare skall ha som målsättning att med en kvalificerad verksamhet ge spelarna en 
bred och bra kunskap i ungdomsfotbollens grundstenar. De sätter utbildning/utveckling på 
sikt, före tabellplacering och matchresultat. 

 

Du som ledare i Rågsveds IF ska verka enligt följande: 
 Respektera alla barn även om du tycker att vissa göra en del saker som du tycker är mindre 

bra. 

 Vara medveten om att utskällningar, ignorans etc. är kränkande. 

 På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera spelarna under träning och matcher. 

 Inte låta konflikter med föräldrar gå ut över barnet. 

 Sätta gränser på ett vänligt sätt. Prata enskilt med den du vill tillrättavisa. 

 Låt alla vara med på lika villkor. 

 Värna om gemenskap, sammanhållning och kamratanda, samt ge barnen och ungdomarna en 
positiv syn på medmänniskor. Såväl individer som lag ska över tid ges möjlighet att utveckla 
just sin potential. 

 Aktivt motverka icke önskvärt språkbruk eller beteende genom att själv verka som förebild. 

 Skapa bra relationer med motståndare och domare. 

 Ser matcher som ett träningspass, ett led i spelarnas utbildning till junior- och seniorspelare. 

 Alla som är kallade till matcher och cuper ska spela och ges ungefär lika mycket speltid. 

 Aldrig toppa laget vid matcher i syfte att enbart vinna matcher/turneringar. Man ska alltid 
sträva efter att låta samtliga spelare delta så mycket som möjligt i matcherna. 

 Ser till att alla spelare regelbundet under året får spela från start. 

 Agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer med samma 
kronologiska ålder så att hänsyn tas till detta vid träning och matchning av spelarna. 

 Motverka alla former av värvningar, speciellt åldersgrupper upp till och med 14 år. 

 Bära RIF:s kläder när man representerar föreningen samt, eftersträva att detta även gäller 
spelarna. 

 Låter spelarna spela på olika platser i laget för att ge dem en allsidig utbildning. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



                      

LEDARNAS ANSVAR OCH UPPTRÄDANDE 
 

Ledarskap, gemenskap, sammanhållning och kamratanda är viktiga inslag i vår 
verksamhet och samtliga en del av föreningens värdegrundsarbete. 
Ledarna har alltid ett ansvar när man bär RIF´s kläder, av omgivningen uppfattas 
man alltid som en RIF-ledare om man har ledarkläderna på sig. 
 

Riktlinjerna för varje enskild ledare är följande: 
 Följa RIF´s värdegrund, riktlinjer och policydokument 

 Vara lyhörd och uppmärksam kring tecken som kan tyda på sociala problem 

 Delta i interna och externa utbildningar 

 Uppmuntra, motivera och inspirera spelarna 

 Skapa bra relationer både med domare och motståndare 

 Verka för rent spel och vårdat språk 

 Skapa en bra föräldrakontakt 

 Vid all aktivitet skall ledare bära RIF´s kläder  

 Arbeta för en alkohol och drogfri miljö då vi har nolltolerans mot detta 

 Vid lagets aktiviteter är ledarna först på plats och lämnar sist 

 Ledare som bryter mot föreningens värdegrund, regler och normer kan tas bort från lagets 
verksamhet. 

 

Före match 
 Kalla spelarna till matchen i god tid. Gärna skriftligt. 

 Samlas gärna vid en plats som alla känner till och lätt kan ta sig till. 

 Kontrollera vart planen där ni ska spela ligger.  

 Planera för avfärd i god tid. 

 Ta reda på vilket underlag matchen ska spelas på, så att rätt skor är på fötterna. 

 Ta med matchkläder, kontrollera om ni har samma färg på tröjor som motståndarna. 

 Kom även ihåg att ta med en sjukvårdsväska om det är så att någon skulle skada sig. 

 När vi kommer till planen som vi ska spela på, tänk då på att vi representerar föreningen, allt 
den står för och inte bara oss själva. 

 Hälsa innan matchen på domare, motståndare och motståndarnas ledare, 
se till att spelarna genomför ”high five” innan matchstart.  

 
 
 
 
 

 



                      

Efter match 
 Tänk på att man är både en bra vinnare och en bra förlorare. 

 Tacka motståndarna och domaren för god match. 

 Samla laget och gå igenom matchen för att diskutera och ge feedback samt få spelarnas syn på 
matchen. 

 Lär spelarna att ha ordning i omklädningsrummet. Låt alla städa på den plats där 
man suttit. 

 Lär spelarna att säga till att de går så du har koll på alla. 

 Du som ledare går sist ifrån omklädningsrummet. Tänk på att titta efter kvarglömda saker och 
på att lämna rummet som du skulle vilja ha det när du kommer dit. 

 Se till att alla spelarna har hemtransport. 

 

Dina domarkontakter 
 

Du som ledare har ett oerhört stor ansvar när det gäller att bemöta domaren positivt 
 
Domarens domslut gäller. Domaren i de yngsta åldersklasserna är ofta en 13-åring som nyss 
har gått sin första domarkurs. Stockholmsfotbollen ”förlorar” varje år åtta av tio nyutbildade 
domare som helt enkelt slutar att döma fotboll efter dåligt bemötande från vuxna. 

 

Du som ledare kan göra mycket: 
 Uppträd på ett korrekt sätt. 

 Se till att dina spelare och föräldrar uppträder korrekt. 

 Se till att själv föregå med gott exempel. 
 

Att tänka på när du träffar domaren: 
 Hälsa på domaren. 

 Hemmalaget betalar domaren. 

 Lämna laguppställning (från 13 år) i god tid. 

 Se till att du får ett kvitto av domaren som föreningen sedan skall ha vid de 
tillfällen reglerna kräver sådant. 

 Fråga om domaren önskar hjälp med sidlinjen, dvs vinka för inkast, när hela 
bollen är utanför linjen. 

 Tacka alltid domaren efter matchen. 


