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TAKK FOR AT VI SAMMEN KAN
BIDRA TIL Å SKAPE ET GODT LOKALSAMFUNN!
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Du finner oss i

vår

butikk på Ørebekk!
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GIF

MÅL

AKTIVITETER

ANLEGGET

FORELDRE

Om Gresvik IF
Fotball

Mål for barne- og
ungdomsfotballen i GIF

Hva klubben tilbyr
av aktiviteter

Mål for anlegget

Gode leveregler for
foreldre i GIF Fotball

Vår forening er organisert slik at
det er foreldre/foresatte som er
trenere og ledere i barnefotballen.

I prioritert rekkefølge:

Trening

1. Vi skal skape et godt miljø der
trivsel, oppdragelse og aktivitet
for alle i trening og kamp er det
viktigste.

• Tilbys minst 2 fellestreninger/uke
• Ekstratilbud til alle:
- GIF ekstra eller utvikling på lørd.
- SFO for enkelte skoler
• Klubben skal differensiere på
trening.
• Hospitering kan skje.

Tilflyttingen til Gressvik og omegn
gjør at klubben aktiviserer stadig
flere yngre spillere noe som stiller
større krav til anleggssituasjonen.

1. Støtt opp om klubbens arbeid –
gjennom foreldremøter forankres
klubbens verdisyn og planer.

Det er en frivillig innsats hvor de
bruker sin fritid til å gi tilbud til
sine og andres barn.
Hadde det ikke vært for disse
frivillige, ville det ikke vært tilbud
om barnefotball i GIF.
Foreldre/foresatte vil være viktige
støttespillere for å oppnå de
målene som klubben har i barnefotballen og vi ønsker sterkt at
dere støtter opp om de lederne og
trenerne som er rundt laget.
I denne enkle brosjyren gir vi en
orientering om hvordan laget og
klubben arbeider.

2. Legge forholdene til rette slik at
alle føler mestring og utvikling –
spillerutvikling.

Kamp
3. Når målene over er oppnådd,
ønsker vi å vinne kamper

• Spillerne skal ha tilnærmet:
- likt antall kamper
- like mye spilletid
• Lite treningsfremmøte kan fravike
dette

Klubben skal i løpet av 2-3 år
bytte ut kunstgresset på den ene
banen og vi skal også få kunstgress på dagens gressbane.
I tillegg arbeider vi for å få bygget
flere 3’er baner som de aller
yngste kan bruke som trenerarenaer.

2. Møt opp på kamper og treninger – du
er viktig for både spillerne og det sosiale
miljøet rundt laget.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i medog motgang – dette gir trivsel, mestring
og motivasjon for å bli i fotballfamilien
lenge.
4. Vi har alle ansvar for å skape et godt
kampmiljø – gi ros til begge lag og støtt
opp om «Fair Play”.
5. Vis respekt for trenerens kampledelse
– konstruktiv dialog om gjennomføring
tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser.
Aksept til tross for uenighet er en god
leveregel.
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Vær
positiv og støttende – da er du med på
å skape gode fotballopplevelser både på
banen og på sidelinjen.
For Gresvik IF sine allmenne foreldrevettregler, gå til;
www.gresvikif.no / felleshåndboken, del I.

- glede, respekt, engasjement, samhandling

