Upprättad 2011-01-21

Verksamhetsidé
Skarphagens IK har till ändamål att främja och idka idrotten fotboll.
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt
och psykiskt som socialt och kulturellt.
Vi vill:


Att alla som vill, oavsett härkomst, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med i denna föreningsdrivna idrottsverksamhet.



De som deltar får vara med att bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.



Leva upp till idrottens sociala ansvar, som en del av samhället.



Bidra med personlig utveckling samt skapa gemenskap och ett rikt fritidsintresse
byggt på ett aktivt medlemskap i föreningens verksamhet.



Skapa ett bestående intresse för fotboll och idrott. Därför är det viktigt att satsa på att
utveckla klubbkänslan och lagandan likväl som den individuella spelar- och
ledarutbildningen i ett långsiktigt perspektiv.



Sträva efter att hålla en hög kvalitet. Detta förutsätter god utbildning och bra
möjligheter till egen utveckling för både ledare och spelare.



Engagera så många som möjligt av Norrköpings invånare och skapa intresse för vår
verksamhet.



Att våra representationslag tills största delen betstår av utbildade fotbollsspelare från
det egna ledet.



Att så många som möjligt spelar fotboll i Skarphagens IK så länge som möjligt.
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Detta ger vi Er:


Upplevelser och skapar kontakt
mellan människor ur olika

Detta kräver vi av Er:
(Gäller även Ledare och föräldrar)


samhällsgrupper.


Alla som deltar får en trygg och

med- och motspelare.


social uppfostran och gemenskap.


Utbildning i fotboll.



Erfarenhet av samarbete och

Respektera Dina lagkompisar samt

Du ställer upp på föreningens
aktiviteter.



Du försöker alltid vara glad och
positiv.

teamarbete dra mot samma mål.



Du gör ditt bästa.



Kamratskap och laganda.



Du tar väl hand om dina



En fin fritidssysselsättning i bra
miljö.

klubbkamrater.


Ledare, spelare och föräldrar följer
och respekterar klubbens policy och

Detta förbjuder vi


föregår med gott exempel.

Användning av ottillåtna medel (alla
typer av droger).



Mobbning

Vision
Skarphagens vision är att förena topp och bredd, kvalitet och kvantitet.
Att ge ungdomar en meningsfylld och fostrande fritidssysselsättning samt att utveckla
idrottsliga förmågor till en eventuellt framtida elitidrottssatsning.
Målet är att skapa en trygg och stabil ungdomsverksamhet där alla tränare och övriga ledare är
utbildade. Vi vill att föreningen ska ha en väl fungerande bredd- och elitfotboll ända upp till
seniornivå.
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Värdegrund
I Skarphagens IK vill vi att alla behandlas likvärdigt. Oavsett psykiska eller fysiska
förutsättningar vill vi ge alla samma möjligheter till idrottslig och personlig utveckling.
I vår förening använder vi Fair Play och respekt som ledord där alla medlemmar såsom
spelare, ledare och föräldrar skall fungera som förebilder på fotbollsplanen, i skolan, på
arbetet och på fritiden. Här är det högt till tak och rak och tydlig kommunikation skall
uppmuntras.
Vi värnar om klubbandan som kännetecknas av ömsesidig respekt för varandra och där
skrattet är ett bättre redskap än skället.

Verksamhetsplan
Skarphagens IK:s högsta önskan är att starta en ungdomsverksamhet. Målet är att bedriva en
ungdomssektion bestående av tio lag, ett lag för varje årskull med start från sju års ålder upp
till sexton års ålder (junior). Därefter följer en A-trupp bestående av U-lag, reservlag och Alag. I dagsläget består föreningen endast av ett herrlag vilket betyder att föreningen har en
lång väg att vandra. Det krävs att föreningen har en väl fungerande organisation med
strukturerad ledning från styrelsen (årsmöte Mars 2011).
Utgångspunkten för implementeringen av dessa planer är en start av fotbollsskola.
Fotbollsskolan som inriktar sig mot barn mellan 7-10 år förläggs sommartid på Ektorps IP.
Resurserna är i stort sett obefintliga och utförandet kräver stort ideellt engagemang från alla
medlemmar, både styrelse och spelare men också från eventuella sponsorer och föräldrar.
(Se projektplan för ungdomsverksamhet).
Fortsatt rekrytering sker via skolor i närområde, det vill säga Ektorp, Skarphagen och
Vilbergen m.m.
I dagsläget finns reducerad tillgång till klubblokal och anses vara högst nödvändigt att
förändra om ungdomsverksamhet skall kunna bedrivas. Anläggning bör finnas i anslutning till
fotbollsområde eller i närliggande område till fotbollsplanerna. De ekonomiska resurserna styr
naturligtvis situationen men förändringen har högsta prioritet.
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