Utbildningsplan
Utbildningsplanen är under pågående arbete och vi bör vara klar med den innan februari slut.
Så fort den är klar så kommer den att skickas ut till samtliga ledare och föräldrar.
Utbildningsplanen är föreningens absolut viktigast verktyg. RSIF har en stark ambition att hela
föreningen ska navigera åt samma håll för att få ut det mesta och det bästa med vad vi gör.

På det sportsliga planet så har RSIF valt den mer otraditionella modellen att vara
självförsörjande och satsa på sina egna ungdomar hela vägen upp till seniorverksamheten. För RSIF är detta en självklarhet,
För RSIF är det den enda sunda vägen.
RSIFs fokus ligger i att utbilda och utveckla den individuella spelaren samt laget, vi ska gör det med stor noggrannhet. Detta
för att när RSIFs ungdomar tar steget upp i seniorverksamheten ska spelaren känna en trygghet och en igenkännandefaktor.
RSIF tar stort socialt ansvar där alla är välkomna oavsett förutsättningar. Detta visar vi inte minst med vårt folkkära ”Idrott För
Alla” som funnits i vår verksamhet sedan 1999, RSIF skapar förutsättningar, Vi ser möjligheter före hinder.
RSIF kommer under 2019 göra en ”ny satsning” på att få igång en flickverksamhet, detta saknar vi i vår fina förening.
I väntan på att utbildningsplanen blir klar så kommer här några punkter att tänka på som försmak:
Värdegrunder:
Att RSIF ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar.
Att RSIF tar avstånd från all form av rasism, mobbing, våld och droger.
Att acceptans, respekt och empati är nyckelord hur vi ska bemöta varandra.
Vision/ Mission:
Att vara en väl fungerande och välmående förening i tiden.
Att vara en förening med ”vi-känsla” och samverka över åldersgränserna.
Att alla som vill börja spela fotboll i RSIF är välkomna
Ledare:
-

Att man ska hinna se och höra samt ge beröm till alla barn under en träning.
Att man pratar vägledande och positivt.
Att man kommer väl förberedda till träning och matcher.
Att I RSIF är man föräldratränare mellan 5-15år.
Att RSIF tillsätter en klubbtränare från 16 år – Senior.
Rekommendation: en ledare till en grupp med 8 barn i ålder 5-6 år.
Rekommendation: en ledare till en grupp med 12 barn i åldern 7-11 år.
Rekommendation: en ledare till en grupp med 15 barn i åldern 12- 16 år.

Matcher/ Cuper:
Att man anmäler till seriespel efter guppens förutsättningar: -lätt – medel -svår.
Att man gärna anmäler sig till cuper som ger laget många och bra erfarenheter för framtiden.
Fotboll:
-

-

Att RSIF ska stå för en modern teknisk fotboll där barn/ ungdomar/ senior ska kunna spela genom hela laget för att
ta sig till en målsituation.
Att mycket av träningen bör vara med boll.

Föräldrar:
Att föräldrar hejar på laget och inte någon enskild spelare. Vi vinner och förlorar som ett lag.
Att matchdirektiv enbart kommer från ledarna.
Att bjuda in föräldrar i någon roll i laget som önskar detta. Det finns så mycket man kan hjälpa till med och samtidigt
avlasta tränarna.
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