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Policy för Fair Play i Karlstad Volleybollklubb 

I Karlstads Volleybollklubb tittar vi på människan och inte bara på prestationen. Vi har 

förståelse för att olika individer utvecklas olika och vi erbjuder alla barn att delta på lika 

villkor oavsett idrottsmässiga kunskaper. Vi vet att spelarens mognadsnivå förändras med 

tiden och därför ger vi alla samma möjlighet att utvecklas och ha roligt i vår idrott. 

Föreningen och föräldrar ska låta våra barn och ungdomar utöva flera olika idrotter om de så 

vill. Vi ska inte mäta framgångar i resultat i våra ungdomslag utan vi ska försöka behålla våra 

ungdomar aktiva inom idrotten in i vuxen ålder. Tids nog visar det sig kanske att de som inte 

utmärkte sig som unga blir stora idrottare när de blir äldre. Vi försöker inte aktivt värva nya 

spelare från andra föreningar utan att kontakta dessa först. 

 

I vår förening är volleyboll för alla! 

 

Du som ledare förväntas… 

• … att inte ”toppa” eller skapa resultat hets bland ungdomslagen under 15 år.  

• … visa stor respekt för domare samt motståndare och pratar aldrig illa om dem inför 

spelarna.  

• …använda ett vårdat språk samt att coachningen går i positiva tongångar.  

• … vara medveten om att barn gör som vi gör och inte som vi säger. 

• … se varje spelare och ta tillvara på dess egenskaper. 

• … skapa en god träningsmiljö där alla vill vara.  

• …du förstå att alla individer är olika och därefter har olika förutsättningar.  

För få en bra lagkänsla så ska alla i laget bidra och Du som spelar förväntas… 

• … visa respekt för medspelare, klubbkompisar, ledare, supporters, motståndare, 

domare och funktionärer. 

• … uppträda sportsligt och inte försöka fuska till mig fördelar.  
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• …du ha förståelse, visa hänsyn och för dem runt omkring dig, eftersom vi alla är olika 

och unika.  

• … ställa upp och hjälpa dina lagkompisar och klubbmedlemmar.  

• …att alltid göra ditt bästa på träningar och match.  

• … bidra till en god stämning såväl på som utanför planen.  

• … att hålla tider samt meddela frånvaro i god tid.  

• … att ställa upp och bidra för att föreningen ska kunna leva vidare i form av 

funktionerna samt delta vid gemensamma försäljningar.  

Som förälder (och supporter) förväntas du… 

• … heja på i positiva tongångar.  

• … respektera domarna och ledarnas beslut, det är tränaren som leder laget.  

• … ta upp med tränaren själv om du inte är nöjd med något, inte med ditt barn.  

• … delta vid föräldramöten.  

• … hjälpa till och stötta ditt barn i föreningslivet i form av skjutsning till bortamatcher, 

kioskförsäljning vid hemmaevenemang samt hjälpa till med aktiviteter som bidrar till 

föreningens ekonomi. 

• … heja på hela laget.   

 Det är acceptabelt att heja på motståndarna om de gör något bra. 
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