Policy och handlingsplan 2019
Eskilstuna Sharks AFF
Föreningens organisation
Föreningen Eskilstuna Sharks AFF bedriver föreningsverksamhet kring amerikansk fotboll.
Föreningens organisation, stadgar, policy samt ansvars bestämmelser skall följas av alla medlemmar.
Övergripande mål
Föreningen skall bedriva en värdeskapande verksamhet genom att verka för alla människors lika värde,
individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kön och att individen skall växa som person.
Att verka för att alla medlemmar blir goda förebilder såväl på som utanför arenan, vilket innebär att ta
avstånd ifrån och verka mot våld, vandalism och mobbning.
Att med träning och utbildning av hög kvalitet i idrotten och med positivt engagemang skapa sådana
förutsättningar att på sikt utveckla ett brett engagemang för sporten och klubben.
Att med en bra organisation och verksamhet samt med hög kvalitet på aktiviteter skapa goda
medlemmar, så väl spelare, ledare, domare eller anhörig som sedan kan bidra till klubbens utveckling och
resultat.
Målet skall nås genom:
Att alla intresserade oavsett nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnisk, religös eller social bakgrund
eller samhällsgrupp skall erbjudas att delta i föreningens verksamhet.
Att alla ledare tar ett stort ansvar samt har stort engagemang för sin roll och uppgift.
Att acceptera en individuell utveckling och kunnande.
Att det skapas ett livslångt intresse för sporten som spelare, ledare, domare eller funktionär.
Att genom goda kontakter med ungdomars föräldrar skapa ett brett engagemang för klubbens
verksamhet.
Att genom goda relationer mellan medlemmarna bidra till deras personliga utveckling i samhället.
Att verka för gott kamratskap och ett gott samarbete inom föreningen, med andra föreningar, domare
samt våra ungdomars föräldrar.
Att aktivt verka för alla personers lika värde och kraftfullt ta avstånd mot mobbing.
Sociala mål
Den sociala målsättningen är att aktivt medverka och efterleva att alla är eller utvecklas till bra förebilder
och goda samhällsmedborgare. Alla som blir medlemmar i klubben och börjar idrotta kan naturligtvis inte
bli proffs, men samtliga medlemmar ska kunna se tillbaka på tiden i klubben som en positiv och
utvecklande tid.
De sociala delmålen för verksamheten är:
Att genom engagemang, förtroende, delaktighet och målmedvetenhet skapa viktiga förutsättningar för
att nå framgång såväl för individen som för laget.
Att fostra våra medlemmar till goda förebilder både på och utanför arenan vilket innefattar kunskap om
drogers skadliga inverkan på kroppen.
Att ta ett idrottsligt och socialt ansvar för att förhindra utslagning i tidiga åldrar, liksom att motverka
mobbing, vandalism och liknande sociala problem.
Att ledare och spelare visar empati för medspelare, motspelare, domare och andra funktionärer.
Att ledare och spelare genom ett positivt uppträdande på och utanför idrottsarenan utgör en fin PR för vår
förening och vår idrott.

Sportsliga mål - Juniorer
För att kunna fostra duktiga spelare är träning viktigare än match. Match skall ses som ett roligt avbrott i
träningsslitet, det viktiga är att ha kul. I seriespel skall om möjligt samtliga i truppen spela lika mycket,
med hänsyn tagen till träningsflit och uppträdande. Seriespelet skall i första hand ses som utbildning och
utveckling. Att vinna skall inte vara det viktigaste utan det skall vara att göra sitt yttersta. Det är ingen
skam att förlora en match om man gjort sitt bästa. Sämre för utvecklingen är att vinna utan att ha gjort
sitt bästa.

Ekonomiska mål
Vårt mål är att driva en förening med mycket god ekonomi och i balans.
Men att bedriva idrottsverksamhet med konkurrens om såväl sponsorer som bidrag från kommun och stat
är tufft. Vi söker därför även många vägar för att finansiera vår verksamhet med, vilket innebär en hel del
ideellt arbete av ledare, spelare och föräldrar i syfte att skapa balans i ekonomi.

Bredd och elitinriktning
Det är viktigt att alltid arbeta med individens bästa för ögonen, vilket även är i föreningens intresse. För
tidig elitinriktning och resultattänkande inom ungdomsverksamheten innebär ofta att man riskerar att
tappa spelare, vilket är olyckligt då man i tidig ålder inte alltid kan förutsäga hur spelare kan komma att
utvecklas senare. Ungdomsverksamhetens huvudsakliga inriktning är dock att utbilda duktiga spelare till
seniorverksamhet, vilket i sin tur innebär att kraven på spelarna av nödvändighet ska stegras i takt med
ålder.

Matchning av lag
Eskilstuna Sharks ungdomsverksamhet skall präglas av breddsatsning, som skall motverka så kallad
toppning med utslagning som följd. För Sharks ungdomslag gäller principen att alla får spela. Ledare i
Sharks verksamhet får inte glömma bort det övergripande målet med verksamheten, dvs. att utbilda alla
spelare.

Spelarövergångar
Frågor och kontakter gällande spelarövergångar skall ske via lagens lagledare och vidarebefordras till
föreningens styrelse. Tvistefrågor hanteras och handläggs i styrelsen.
Ledare skall inte själva besluta om eller hantera kontakter mellan spelare, berörda föreningar eller
föräldrar i samband med spelarövergångar.

Föreningens krav på ledare
Att vara ledare är förenat med många trevliga stunder men medför samtidigt ett stort ansvar, speciellt då
det gäller att leda verksamhet för ungdomar. För dessa är ledaren såväl lärare som extraförälder, ibland
med större inflytande än föräldrarna själva. Som ledare kan det verka viktigt att kunna sporten, men mest
viktigt är kunskaper om ungdomars utveckling i olika åldrar. Oftast rekryteras föreningens ungdomsledare
från föräldrarleden när de egna barnen börjar idrotta. Detta är en förutsättning för vår verksamhet och
ställer särskilda krav på ledarna (objektivitet opartiskhet mm). Det är viktigt att alla ledare i föreningen
vet vilka krav som ställs på dem från såväl föreningen som från omgivningen. Ledarna skall därför följa de
uppsatta målen och riktlinjerna som finns uppsatta i klubben. Nedan följer föreningens filosofi vad det
gäller satsningen på ledare.
Esklistuna Sharks vill ha ledare som:

Är tydlig och ärlig mot omgivningen.

Kan engagera sig och utveckla alla spelare.

Kan medverka till att upprätta och nå fram till uppställda mål.

Kan skapa ”vi-känsla” inom föreningen.

Ger förtroende såväl på som vid sidan av plan.

Kan leda och få med sig hela gruppen.

Är lyhörd och tar till sig nya impulser.

Föreningens krav på spelare och föräldrar
Alla kan inte bli elitspelare, men alla kan ha ett stort utbyte av sporten. Det krävs dock inte bara talang
utan även ett stort engagemang och en stark vilja hos spelaren som vill något med sitt spelande. Det
viktigaste är ändå att alla skall tycka att det är roligt och meningsfullt att idrotta med Eskilstuna Sharks.
Föreningen ställer dock vissa krav på spelare för att samtliga parter skall finna detta meningsfullt.
Eskilstuna Sharks vill ha spelare som:

Är en bra lagkamrat på och vid sidan av planen.

Är skötsam och föregår med gott exempel såväl på träning, match och privat.

Är målmedveten och intresserad samt deltager i alla aktiviteter efter bästa förmåga.

Vill göra sitt bästa i alla situationer.

Tar avstånd från droger, våld, mobbning och vandalism.
Spelaren har rätt att:

Erhålla klara mål, god information och tydliga värderingskoder från klubben.

Få goda utvecklingsmöjligheter och väl förberedda ledare.

Erhålla plats i lagen förutsatt att spelaren följer klubbens regler samt deltager i träning.

Få motiven till olika åtgärder förklarade.
Spelaren är skyldig att:

Följa klubbens stadgar, policy och regler.
Föräldrarnas ansvar är:

Att stödja barnets utveckling enligt Sharksandan och underlätta deltagande i aktiviteter, dock ej
på skolgångens bekostnad.

Att tillgodogöra sig information från klubben.

Att hjälpa till i arrangemang anordnat av laget/föreningen.

Att själv framföra positiva/negativa synpunkter till klubben.
Goda råd till föräldrar

Ledarna tar hand om det rent sportsliga.

Uppmuntra, stötta utan att tvinga och hjälp till att skjutsa.

Respektera barnets målsättning och hjälp ditt barn att ha målsättning.

Respektera föreningens målsättning och lagets riktlinjer.

Att arbete, träning och noggrannhet ger resultat.

Att finna motivation och få distans till idrotten och dämpa allvaret.

Att stötta barnet i dess avståndstagande från droger, våld, mobbing och vandalism.

