Trönö IK:s policy för verksamheten
Trönö IK – en förening för alla
Trönö IK är en förening för alla, oavsett om du vill idrotta själv, vara ledare eller titta på.
Trönö IK strävar efter att bli en naturlig mötesplats i bygden. Vår verksamhet är bred, vi
har fotboll och längdskidåkning som huvudverksamhet men vi kan även erbjuda
boulebanor, tennisplan, barngymnastik, skridskobana och olika motionsformer för vuxna.
Trönö IK driver och riktar sin verksamhet för barn och ungdomar som bor och vistas i Trönö med omnejd men
givetvis är alla välkomna till vår förening. Vår verksamhet är till för den som vill idrotta, utvecklas och ta del av
vår sociala gemenskap. Vi vill skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att vara och förbli fysiskt
aktiva. Vårt mål är att verksamheten ska ge glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang. Vi tror det ger
störst idrottslig framgång.
Vår ambition är att bereda plats för så många som möjligt. Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder,
sexuell läggning, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i vår verksamhet. Ingen
ska behöva stå utanför. Flickor och pojkar ska ha lika goda möjligheter att utöva idrott och bli framgångsrika i sitt
idrottande.
Barn- och ungdomsidrotten är vår breda basverksamhet. Seniorverksamheten är ett resultat av denna
verksamhet och ska erbjuda våra egna ungdomar en möjlighet att utvecklas och fortsätta sin idrottsliga karriär
även i vuxen ålder. Vi strävar efter att ha en blå-vit tråd som löper från knatteålderns lekfulla idrottande upp till
senioråldern där prestation och tävling har större fokus.
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-19 år. Med vuxenidrott avers vi idrott för dem som är
över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfällen att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling/matchen är en del av leken och ska alltid ske
på barnens villkor. Alla ska få samma uppmärksamhet och speltid. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten
individanpassar vi verksamheten efter individens ambitionsnivå med sitt idrottande. Vi ska ge plats för både
breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om presation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Vi bygger verksamheten kring varje persons vilja och lust att träna och bli
bättre.
Vi vill att våra utövare ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten, från det egna idrottandet till
föreningens verksamhet i stort. Vi strävar efter att hitta former för delaktighet och inflytande i alla åldrar. Genom
en öppen dialog kan vi kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet så att den hela tiden anpassas efter
våra aktivas behov och önskemål.
Vi vill att våra tränare ska vara väl utbildade och kunniga, såväl i de idrotter som de är verksamma inom som i att
leda på barns och ungas villkor. Vi ska ta vara på de ungdomar som vill bli ledare eller domare i föreingen. Målet
är att kunna erbjuda människor en naturlig mötesplats där de kan utföra sin idrottsliga verksamhet i god anda.
I Trönö IK är medlemmarna med av egen fri vilja. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger vår verksamhet
ett mervärde. Massor av ledare, tränare och funktionärer satsar oavlönad tid och kraft på vår verksamhet. De
medverkar härigenom till en positiv utveckling. Våra ledare, tränare och funktionärer ska kontinuerligt erkännas,
uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. I takt med ålder och prestationsnivåer kan speciell
ersättning/kostnadsersättningar tillkomma till aktiva och ledare.
Vi tillhandahåller en förstklassig idrottsanläggning. Det är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.
Vår fina anläggning bidrar till stolthet och glädje. En anläggning som vi tillsammans tar ansvar för, brukar, vårdar
och utvecklar.

Klubben tillhandahåller matchkläder/tävlingsdress, överdragskläder till aktiva. Dessa klubbkläder ska alltid ha
föreningens sponsorers logotyper på kläderna. Placering sker i överenskommelse mellan klubbens ansvariga och
klädsponsoren. Utöver det tillhandahåller Trönö IK en klädprofil med olika klubbkläder riktat både till passiva och
aktiva medlemmar i föreningen till en subventionerad kostnad.
Trönö IK tar ställning och arbetar aktivt mot alla former av mobbning och trakasserier, mot dopning och bruk av
droger. Vi accepterar inte att våra ledare eller aktiva missbrukar alkohol, dopningspreparat och övriga förbjudna
medel. Det är varje ledares eller aktives skyldighet att agera om sådant förekommer.
Trönö IK är en förening som ska förknippas med gott uppförande och bra kamratskap. Inom Trönö IK visar vi
respekt mot varandra och mot andra. Vi kallar det för TIK-andan. Medlemmar och aktiva som inte respekterar
och följer Trönö IKs policy kan vara föremål för uteslutning ur föreningen.
Medlemmar, aktiva och föräldrar
Som aktiv medlem i Trönö IK får ni möjlighet till:

fin gemenskap

tillgång till en fin anläggning

goda förutsättningar för idrottande

träning som ger en god kondition

spela i serie, cuper, turneringar samt delta i tävlingar av både motions- och tävlingskaraktär
Som aktiv medlem i Trönö IK ställer ni upp på att:

vara en god kamrat

ta hänsyn till ledare och kamrater

ställa upp vid våra egna matcher/tävlingar

lyssna på och följa ledarnas instruktioner

respektera motståndarna

respektera domare och domslut

spela ett rent spel och inte fuska dig till fördelar

ställa upp på arrangemang som klubben/sektionen arrangerar som ger intäkter till klubben och särskilt
viktigt är midsommararrangemanget och idrottens dag

hjälpa till så att vår idrottsplats förblir trivsam både för oss själva och besökare

avstå från droger/doping

alltid ha ett gott uppträdande, på och utanför planen/tävlingsplatsen

bära Trönö IK:s klubbfärger när du representerar klubben
Ledare
Som ledare i Trönö IK bör du tänka på att:

vara ett föredöme

vara först på plats med rätt utrustning och gå sist därifrån

ställa upp på de arrangemang som klubben/sektionen arrangerar

ta ansvar för att vår idrottsplats förblir trivsam både för oss själva och besökare

leda motiverande och varierade träningar

ge klar och rak information till aktiva och föräldrar

komma ihåg att alla ungdomar utvecklas olika snabbt

ha en positiv inställning till domare och motståndare

vara lojal mot föreningen
Som ledare stöttas du till den utveckling som uppdraget kräver. Utbildningen sker dels i vår egen regi men också i
SISU:s samt i varje sektions specialförbunds regi i överenskommelse med föreingen.
Respektive sektions verksamhetsplanering ska årligen förankras mot denna policy i föreningens huvudstyrelse.

