
Spelaravtal 2022/2023
Detta avtal har upprättats för att alla spelare, ledare och föräldrar skall få bra möjligheter att utvecklas inom IFK
Falköping IK. Avtalet gäller för samtliga spelare och målsmän. Vi skriver även motsvarande avtal med samtliga ledare.
Ingen spelare tillåts spela i IFK Falköping IK innan underskri� av avtalet. Alla spelare måste vara medlemmar i IFK
Falköping IK.

För spelare gäller följande regler

● Jag kommer i tid till samling, träning och match samt svarar på kallelser inom angiven svarstid. Skulle jag bli
försenad av någon anledning hör jag av mig till någon av tränarna innan start.

● Ingen spelare är på isen under isvård och vi sitter inte heller på sargen under isvård. Vi har inga puckar eller
vattenflaskor på sargen.

● Jag lyssnar på och respekterar samtliga ledare och tar vara på vår istid. När tränarna kallar på något sätt
släpper jag pucken och lyssnar.

● Jag är en god lagkamrat som finns där för mina medspelare. Jag behandlar alla med respekt och visar hänsyn
för andras olikheter och ser till laget före jaget. Spela för loggan, inte för ditt nummer.

● Jag representerar alltid IFK Falköping IK på ett bra sätt, både på och vid sidan av isen och är en bra förebild
för de yngre spelarna i föreningen.

● Jag ställer upp i de extra aktiviteter som föreningen anordnar under verksamhetsåret vilket kan inkludera
samarbete med kommunen, insamlingar, marknadsföring eller liknande.

● Jag gör alltid mitt bästa på träning och match.

För målsmän gäller följande regler

● Jag låter våra ledare sköta sitt uppdrag och ifrågasätter aldrig deras arbete direkt till dem. När jag har
synpunkter på träningsupplägg, laguttagning, säsongsplanering och andra sportfrågor så tar jag aldrig dem
när barn är närvarande och inte heller i direkt samband med aktiviteter och vänder mig i första hand till
sportgruppen eller ungdomsansvarig.

● Vid övriga synpunkter eller frågor kring lagets verksamhet vänder jag mig till lagledare eller styrelse.
● Jag förbinder mig att läsa föreningens policy Blå Tråden och följa denna.
● Jag visar intresse för barnens idrottande och stöttar både i med- och motgång.
● Jag ser till att barnet har en bra balans mellan skolarbete, träning, sömn och kost.
● Jag coachar aldrig mitt barn under pågående match eller träning om jag inte är aktiv ledare på isen eller i

båset.
● Jag skriker aldrig på ledare, tränare, funktionärer, domare eller spelare, utan hejar på egna laget och tänker

på att jag är en viktig förebild.
● Inga föräldrar i omklädningsrummet under genomgång i samband med aktivitet.
● Föräldrar iakttar från läktaren och sitter aldrig i spelarbåset under träning eller match om det inte först gjorts

ett uttryckligt undantag pga speciella behov hos barnet.
● Om mitt barn har speciella behov så har jag en dialog med ledare innan spel så vi kan hjälpa barn att få en så

bra upplevelse som möjligt.

Om spelare eller målsman inte följer detta kommer varning delas ut. Följs avtalet inte e�er varningar kan spelare bli
tillfälligt avstängd från laget. Vid grov överträdelse eller upprepade varningar kan spelare eller målsman bli tvungen att
lämna föreningen.

Vi samtycker till dessa regler och försäkrar att vi kommer att göra allt i vår makt för att följa dem.

Falköping den _____________________

__________________________________ __________________________________
Spelarens namn och  underskri� Målsmans namn och underskri�
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