Respekt i Fotboll syftar till att förbättra
klimatet på och utanför fotbollsplanen.
Östergötlands Fotbollförbund arbetar
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
i samarbete med Länsförsäkringar
Östgöta med att sprida budskapet
Respekt i Fotboll till spelare, tränare,
ledare,
domare,
föräldrar
och
publik inom alla fotbollsföreningar i
Östergötland. Förbundet har tagit fram
en film på temat Respekt i Fotboll. Titta
på filmen, gärna i grupp, och diskutera
vad budskapet betyder för dig och ert
lag eller förening.
Kontakta oss gärna!
Norrköping (Östra zonen)
Kjell Storm, 010-476 50 38
Linköping (Mellersta zonen)
Mikael Kempe, 010-476 50 36
Motala (Västra zonen)
Hans Wetterhall, 010-476 50 31
www.sisu.nu
http://ostergotland.svenskfotboll.se/

Vilket anser du vara
det bästa ”kvittot”
på att du lyckas som
ledare?

Fråga dig
själv. Handen
på hjärtat.

Fråga dig
själv. Handen
på hjärtat.

Hur går snacket?
Hur är språkbruket och jargongen bland
ledare och aktiva i din grupp/ditt lag? Tror du
att alla upplever att det är okej? Hur kan du
säkerställa att alla tycker att det är okej?

Ledare till sitt eget barn
Om du är ledare till ditt eget barn, hur är det?
Fördelar/nackdelar?
Lokalisera din drivkraft
Vilka är dina drivkrafter som får dig att vilja
vara idrottsledare?

Träning som lockar
Vad gör du som gör att de du tränar vill
komma tillbaka gång efter gång? Vad kan du
göra mer av?
Lyckat ledarskap
Vilket anser du vara det bästa ”kvittot” på att
du lyckas som ledare?

Utveckla
dig själv

Motivera alla att fortsätta
Hur kan du arbeta så att alla barn och
ungdomar oavsett hur långt de har kommit
i sin idrottsutveckling känner sig motiverade
att fortsätta?

Hur kan du som
ledare vara ett
stöd för domaren
så att hen väljer
att fortsätta döma?
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Stödja domare
Hur kan du som ledare vara ett stöd för
domaren så att hen väljer att fortsätta döma?

Utveckla dig
själv och
stärk din
ledargrupp

Frågor som hjälper
dig på traven
Östergötlands Fotbollförbund och
SISU Idrottsutbildarna vill skapa
bra förutsättningar för barn och
ungdomsfotboll. Tillsammans gör
vi en stor föreningssatsning under
namnet ”Föreningscoachen”.
Med foldern vill vi ge dig som ledare
ett antal reflektionspunkter som är
lätta att använda i ditt vardagliga
ledarskap. Detta för att skapa
perspektiv i det vi gör tillsammans
i ledargruppen samt med våra barn
och unga. Använd gärna frågorna för
att analysera ditt eget ledarskap eller
för dialog i din ledargrupp
Frågorna tar sitt ursprung i Idrottens
idédokument ”Idrotten vill” och
fotbollens riktlinjer för barn och
ungdomsfotboll inom ”Spela, lek och
lär”.

Fråga dig
själv. Handen
på hjärtat.

Idrottens
värdegrund

Rolig träning
Vad gör du för att göra träningen rolig för dina
utövare?

Glädje och
Gemenskap

Allsidig träning
Vad gör du som garanterar att dina utövare
får en allsidig träning?

Demokrati och
Delaktighet

Långsiktig utveckling
Var har du framförallt ditt fokus, på långsiktig
utveckling eller kortsiktiga resultat? Hur visar
det sig?
Individuell utveckling
Hur kan du jobba så att individen får utvecklas
i egen takt?

Allas rätt att
vara med

Respekt i
Fotboll

Alla är vinnare
Hur kan du/ni göra så att så många som
möjligt känner sig som vinnare?

Vad gör du
för att göra
träningen rolig
för dina utövare?

Fråga dig
själv. Handen
på hjärtat.

Låt barnen uttrycka sina åsikter
Hur ser ni till att era aktiva barn och ungdomar
ges möjlighet att göra sin röst hörd och
uttrycka sina åsikter om verksamheten?
Att utvecklas som ledare
Hur jobbar du med dig själv för att utvecklas
som ledare?
Förmåga att se individens styrka
Alla människor är unika. Hur tar du tillvara
på varje individs styrkor? Hur ser du till att
varenda person i din grupp känner sig sedd
och bekräftad?
Vad ska barnen säga?
Vad vill du att de du leder idag ska känna, säga
och tycka om dig? Både nu och när de pratar
om dig när de själva är vuxna?

Vad vill du att de du
leder ska känna, säga
och tycka om dig?

