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Njurunda IK

Bra fotboll är mer än att bara vinna – vår policy
I Njurunda IK satsar vi på bra fotboll. Det betyder inte nödvändigtvis att vi 
alltid vinner. Men det betyder att de som spelar fotboll i Njurunda IK har 
roligt samtidigt som de ständigt utvecklas som fotbollsspelare och som lag-
kamrater. Njurunda ska vara det naturliga valet för dem som söker en trygg 
förening där alla får vara med. Vi tror att det på längre sikt leder till idrottsliga 
framgångar. 

Vi tror också att tävlingsmomentet i fotbollen ska trappas upp långsamt. Fot-
boll ska vara en lek fram till det år spelarna fyller 13 år. Före dess konkurrerar 
man inte om platser i laget. Man turas om.

Bra fotboll är hållbar

Vi vill att vår verksamhet ska hålla i längden. Det betyder att vi ska vara lång-
siktiga i allt vi gör. Därför siktar vi på att spelarna i Njurunda IK tränar minst 
dubbelt så ofta som de spelar matcher. Vi vet att det innebär färre skador. 
Samtidigt ska ingen tillåtas träna eller spela så mycket att det hotar god hälsa. 
Det är tränarens ansvar att säga nej till matchspel eller träning för en spelare 
som behöver vila. 

Fotbollsträning i Njurunda IK ska vara skadeförebyggande redan från början.

Mål för en hållbar verksamhet

Verksamheten i Njurunda IK utgår från två mål:
• Traktens barn och ungdomar ska ha bra möjligheter att spela fotboll
• Njurundaområdet ska ha konkurrenskraftiga A-lag i både dam-  
 och herrfotboll 

I Njurundaområdet finns flera fotbollsklubbar. Konkurrensen om spelare 
är så stor att vi inte kan räkna med att ha lag i varje årskull i Njurunda IK. 
Vi tycker att det är viktigt med bra möjligheter att spela fotboll i Njurunda-
området. Därför ska vi söka hållbara samarbeten med de andra förening-
arna på orten. Vi ska nå målen tillsammans med dem.

Medlemmarna i Njurunda IK

Vår förening ska förknippas med gemenskap och sportsligt uppträdande. Hos oss ska alla som vill kunna spela 
fotboll. Det är vi medlemmar som är Njurunda IK och det är hur vi uppträder som avgör hur föreningen upp-
fattas.

Alla ska kunna vara med i Njurunda IK:s verksamhet. Ingen ska stängas ute. Som medlem i Njurunda IK har du 
ett ansvar för att alla är med i gemenskapen. 
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Ledarna i Njurunda IK

Ledare och tränare i Njurunda IK ska vara välutbildade och kompetenta. Det tycker vi är en del i att vara en 
trygg förening. Därför följer vi Svenska fotbollförbundets rekommendationer om utbildningsnivåer hos våra 
barn- och ungdomsledare.

Du som är ledare i Njurunda IK representerar föreningen. Det ger dig ett särskilt ansvar att föregå med gott 
exempel för andra medlemmar. 

I alla sammanhang då du agerar som ledare i föreningen ska det tydligt framgå att du är just ledare. Det gäller 
både under Njurunda IK:s egna evenemang på Gumsekullen och när du representerar föreningen någon annan-
stans.

Njurunda IK är medlemmarnas förening

Njurunda IK:s  verksamhet bygger på vårt engagemang som medlemmar – det är vi som formar och driver 
föreningen. 

För att Njurunda IK ska vara ett tryggt och attraktivt alternativ bland andra fotbollsklubbar ska vi planera lång-
siktigt och hållbart. Föreningen ska ha bred kompetens i sin organisation.

Vår policy ska vara ett levande dokument. Den ska bestå av 
vår gemensamma uppfattning om hur verksamheten i Nju-
runda IK ska skötas. Att policyn är ett levande dokument 
betyder också att den ska vara aktuell. Därför ska policyn 
behandlas vid varje årsmöte. Den ska ständigt diskuteras 
och utvecklas av föreningens medlemmar.
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