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Sydmors IF’s værdigrundlag

Sydmors IF er en lokal forankret flerstrenget bredde idrætsforening, hvor 
respektfuld opførsel i alle henseender er en selvfølgelighed. Alle forventes at 
behandle såvel personer de møder gennem deres idrætslige aktiviteter, som udstyr 
og faciliteter med RESPEKT.

I Sydmors IF er der PLADS TIL ALLE, der bidrager positivt til det fællesskab 
idrætsforeningen består af. Sydmors IF har aktiviteter for alle aldre, hvor aktiviteter 
for børn og unge prioriteres højt.

Alle, der påtager sig opgaver i Sydmors IF forventes at udvise ENGAGEMENT i 
deres virke til fællesskabets bedste. Det uanset opgavens omfang eller om det er 
virket som træner, plads i en arbejdsgruppe, et udvalg, bestyrelsen mm. 

Udbuddet af aktiviteter UDVIKLES løbende indenfor de ressourcemæssige rammer, 
der er tilstede. Det forventes ligeledes, at Sydmors IF´s trænere, udvalgs- og 
bestyrelsesmedlemmer til stadighed udvikler og dygtiggør sig, så deres virke altid 
udføres på kompetent og engageret vis. Kompetente og engagerede trænere skal 
sikre, at alle medlemmer har gode muligheder for personlig UDVIKLING både 
socialt og sportsligt.

Bestyrelsen og alle afdelinger i Sydmors IF udøver deres virke med økonomisk 
ANSVARLIGHED i enhver henseende. 

Sydmors IF vil fremstå og være kendt for TROVÆRDIGHED og ORDENTLIGHED.

BESTYRELSEN
SYDMORS IDRÆTSFORENING
Juni 2018

Respekt – Plads til alle – Engagement – Udvikling
Ansvarlighed – Troværdig – Ordentlighed

Vi forventer, at du som TRÆNER:
• Altid møder motiveret og velforberedt op til træning og kamp/ 

opvisning.

• Igennem din opførsel er en rollemodel for den gruppe du træner 
og deres forældre

• Være positiv tilstede ved sidelinjen overfor både egne spillere, 
modstanderne, trænerne, dommer og tilskuere.

• Arbejder loyalt og anderkendende indenfor de rammer   
foreningen har vedtaget.

• Deltager aktivt i planlagte møder i foreningen.

• Udvikler dig selv som træner og deltager i kurser og anden  
efteruddannelse.

• Forsøger at skabe så optimale rammer for vores medlemmers 
sociale og idrætsmæssige udvikling uanset deres evner og  
færdigheder.

• Bakker op om, evt. tage initiativ til sociale aktiviteter for alle  
aktive i samarbejde med udvalg/bestyrelse og forældre.

Vi forventer, at du som 
UDVALGS- OG BESTYRELSESMEDLEM:
• Altid er engageret, ansvarlig og bidrager positivt.

• Være en god rollemodel overfor hele klubbens kontaktflade 

• Arbejder loyalt og anerkendende indenfor de fastsatte mål, der er 
vedtaget.

• Er åben og ærlig i dit virke.

• Er synlig i foreningens hverdag f.eks. ved kampe, stævner og 
lign. aktiviteter.

• Være visionær indenfor klubbens økonomiske formåen.
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Vi forventer, at du som AKTIV:

• Opfører dig ordentlig både på og udenfor banen/gulvet – overfor 
både medspillere, modspillere, dommer, trænere og tilskuere.

• Viser hensyn og er en god kammerat.

• Er motiveret og positiv til både træning og kamp/opvisning.

• I videst muligt omfang møder op til træning og kamp – eller  
melder afbud hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret.

• Bidrager positivt til at skabe et godt klubmiljø, hvor alle trives.

• Deltager aktivt som hjælper ved arrangementer i foreningen. 
 – det gør en 7 årig ikke, men det forventes af en voksen

• Støtter op om de arrangementer klubben laver.

Vi forventer, at du som FORÆLDRE:

• Er positiv tilstede som tilskuer til dit barns aktivitet overfor både 
medspillere/kammerater, modspillere, dommer, trænere og de 
andre forældre/tilskuere. 

• Ikke kommenterer trænerens dispositioner negativt, under  
aktiviteten, men gerne konstruktivt efterfølgende.

• Ikke kommenterer dommerens afgørelser.

• Medvirker til at der skabes et godt forhold mellem dit barn og de 
øvrige børn, samt trænere og de øvrige forældre.

• Deltager aktivt som hjælpetræner eller holdleder, hvis behovet 
opstår.

• Deltager aktivt ved kørsel, tøjvask eller som hjælper ved andre 
aktiviteter.

• Støtter dit barn positivt ved at følge med i aktiviteterne og være 
nysgerrige på, hvordan dit barn har det i foreningen.

• Hvis der opstår problemer henvender du dig til trænerne i første 
omgang og hvis dette ikke løser problemet, skal du henvende dig 
til udvalget eller bestyrelsen.

• Vi forventer, at du deltager aktivt i de opgaver som Klub Frivillig 
kommer med.

Udsnit af aktive i Sydmors IF til gymnastikopvisningen marts 2017
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