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VAR MED OCH STÖDJA VÅR STORA UNGDOMSSATSNING 

Rimbo IF fotboll är starka och vill bidra. Som fotbollsförening, i samhället och på orten, har vi ett gemensamt ansvar. 
Tillsammans kan vi göra skillnad och fotboll är vår käraste sak.  

Syftet med ungdomslyftet är att vi vill motverka utanförskap, främja god hälsa för barn och unga i kommunen samt bygga en 
långsiktig verksamhet för idrottsintresserade barn och ungdomar. 

 

 

Vi vill skapa möjligheter för barn och unga oberoende socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet, sexuell läggning, 
duktighetsnivå eller funktionsvariationer att börja röra på sig och kanske bli aktiv i ett av våra lag eller inom annan funktion få 
möjlighet att medverka i vår förening.  

Rimbo IF Fotboll erbjuder företag och privatpersoner att medverka i denna satsning på ungdomarna.  

Er medverkan blir direkt riktad mot barnens utbildning, och just barnen/ungdomarna.  

 

För bidrag som går till ”Ungdomslyftet” kommer vi i Rimbo IF att erbjudande följande; 

Tydlighet där det framgår att ni och ert företag medverkar i satsningen ungdomslyftet via vår officiella hemsida samt en skylt 
för just ungdomslyftet nere på vår idrottsplats Arkadien. 

Ni får även rätten att i egna forum marknadsföra er medverkan i ungdomslyftet.  

Alla ungdomar och ledare som medverkar i ungdomslyftet kommer få ta del av vårt sk.  ”socialkontrakt”. Att man har tagit del 
av innebörden med ungdomslyftets värdegrund, och kommer av bästa förmåga försöka följa den.  

Rimbo IF kommer även med hjälp av ert bidrag att erbjudande ungdomarna fotbollsutbildningar, domarutbildningar och 
andra föreläsningar inom olika sociala områden, 

Partners får även medverkan som prisutdelare och gäster på ungdomslyftets årliga avslutningsfest.   
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PERSONLIGT BREV FRÅN STYRELSEN 

Personligt brev från styrelsen och utvecklingsansvarig för ungdomslyftet, Rimbo IF fotboll.  

Sammanfattning; 

Vi som förening vill främja barn och ungdomars fostran. Alla är olika och olika är bra. Med fotboll kan vi göra skillnad i 

vardagen. Syftet med denna satsning är att främja idrott och hembygd samt barn och ungas fostran. 

Förhoppningsvis kan detta projekt även få positivt inflytande för barnen och ungdomarna, även inom annat.  

Rimbo IF fotboll är starka och vill bidra. Som fotbollsförening, i samhället och på orten, har vi ett gemensamt ansvar, oavsett 

var människor kommer ifrån.  

Tillsammans kan vi göra skillnad och fotboll är vår käraste sak. Det är klart vi ställer upp så gott vi kan.  

Vi vill motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga i Sverige. Vi vill skapa möjligheter för barn och unga 

oberoende socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet, sexuell läggning, duktighetsnivå eller funktionsvariationer att börja röra 

på sig och kanske bli aktiv i ett av våra fotbollslag.  

Just nu står vårt samhälle och även vi som förening inför utmaningar vi aldrig tidigare upplevt. Därför blir det viktigare än 

någonsin för oss att hjälpa och stötta. Alla har rätt att röra på sig och i tider som dessa, behöver vi jobba hårdare för att de 

ska förbli så.  

För alla - precis alla - ska ha rätt att vara en del av fotbollen.  

Satsning;  

Inför 2020 gjorde sektionen en ordentlig satsning när man bestämde sig för att ta hjälp av Olle Andersson, rådgivare för 

utvecklingsfrågorna, Rimbo IF Fotboll ungdom. Detta arbete pågår fortfarande och vi hoppas satsningen kommer ge positiva 

resultat i hela verksamheten under kommande år.  

Vårt arbete fortsätter nu enligt den plan som utvecklingsansvarig Olle Andersson och styrelsen har visat upp. Ihop med 

ekonomi och rekrytering av den stödorganisation vi i styrelsen vill ta fram, så är det möjligt!  

Ungdomsverksamheten är prioriterad inom Rimbo IF Fotboll och vi hoppas det ska komma att märkas.  

Styrelsen ihop med alla engagerade i föreningen vill främja barn och ungdomars fostran. Alla är olika och olika är bra. Med 

fotboll kan vi göra skillnad i vardagen.  

Rimbo IF Fotboll erbjuder företag och privatpersoner att vara en del av denna satsning och ert bidrag blir öronmärkta för 

ungdomslyftet.  

Var med och bidra, med ert stöd är det möjligt!  
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BARN OCH UNGDOMARS RÄTTIGHETER, INOM FOTBOLLEN 

Rimbo IF fotboll vill verka för att nedan rättigheter ska vara en självklarhet för våra barn och ungdomar.  

(Dessa rättigheter är en viktig del när vi bygger om hur vi bygger vår spelarutbildningsplan).  

 

Rättigheten att uppleva både träning och match med stor variation som främjar glädje och lusten att lära. 

Rättigheten att träna och tävla som ett barn eller ungdom och inte behandlas som en vuxen, antingen på eller utanför 

planen. 

Rättigheten att delta i tävlingar med förenklade regler, anpassade till deras nivå av förmåga och kapacitet i varje skede av sin 

utveckling. 

Rättigheten att träna och tävla i säkra och trygga miljöer. 

Rättigheten att få ta del av alla delar av spelet. 

Rättigheten att tränas av utbildade och förberedda tränare. 

Rättigheten att skaffa sig erfarenhet genom att själv få lösa de utmaningar och problem som uppstår under träning och 

tävling. 

Rättigheten att bli behandlad med värdighet och respekt av tränare, lagkamrater och motståndare. 

Rättigheten att träna och tävla med barn i sin egen ålder med liknande chanser att vinna. 

Rättigheten att inte förväntas bli en mästare. 
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ERT BIDRAG 

Vad vi i Rimbo IF fotboll vill/kommer att kunna genomföra under året med hjälpt av ert bidrag; 

Övergripande: 

- Skapa en gemensam bild och en tydlighet om vad Rimbo IF Fotboll är, vill vara och står för.  

- Arbeta vidare med utvecklingsansvarig Olle Andersson.  

- Arbeta löpande med innebörden av ungdomslyftets värdegrund. 

- Anställa två chefstränare, tänkta att konkret medverka att implementera och koordinera detta arbete.  

- Genomföra ledarutbildningar, inte bara fotbollsmässigt utan framför allt inom ledarskap och det sociala.  

- Implementera spelarutvecklingsplanen.  

- Genomföra spelarutbildningar.  

- Samordna träningar och träningsschema.  

- Få flera barn/ungdomar att börja med, och framför allt fortsätta med, fotboll och idrott. 

- Erbjuda både spelare och ledare löpande föreläsningar.   

- Förankra vårt ”socialkontrakt” för alla våra ungdomar/ledare.  

- Umgås och hålla gemensam avslutning och uppstart varje år.  

- Delta och vara med att nattvandra för ”vuxna på byn” flera gånger under åren. 

- Eftersträva så att alla ungdomar följer vårt sociala kontrakt och vår gemensamma värdegrund. 

- Ordna övriga sociala tillställningar och utbildningar.  

Ni har självklart möjlighet att påverka hur vi tillsammans arbetar vidare med detta! 

Beskrivning av ansvaret för utvecklingsansvarig;  

- Bygga vår spelarutbildningsplan från grunden, samt förankra denna i föreningen (via information och ledarträffar).  

- Implementera denna spelarutbildningsplan i föreningen via en organisationsmodell som fortsatt bygger på.  

- Hitta och ta fram 2–4 budbärare för ungdomslyftet (chefstränare/koordinatörer).  

- Utbilda föreningens tränare och ledare i spelarutbildningsplanen.  

- Utvärdera och uppdatera spelarutbildningsplanen under hela 2021 och 2022.  

Vad ska finnas med i vår spelarutbildningsplan; Utbildningsstege, policys, övningsval, arbetsmodeller, rekrytering, 

verksamhetsplan och en massa annat.  
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SOCIALKONTRAKT 

Syftet med ungdomslyftet är att vi vill motverka utanförskap, främja god hälsa för barn och unga i kommunen samt bygga en 

långsiktig verksamhet för våra barn och ungdomar.  

Vi har alla olika bakgrund och ursprung och det är därför viktigt att samtliga ungdomsspelare accepterar och av bästa 

förmåga försöker följer nedanstående riktlinjer och regler: 

Jag som spelare/ledare i Rimbo IF Fotboll har tagit del av, förstått och kommer av bästa förmåga att försöka följa nedan; 

- Visa respekt för regler och normer, både inom fotbollen och i samhället i övrigt, samt för andra människor, såväl vuxna 

som barn. 

- Respektera alla, i och även utanför föreningen, oberoende socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet, sexuell läggning, 

duktighetsnivå eller funktionsvariationer.  

- Skolan för yngre eller arbetet för vuxna kommer först.  

- Göra mitt bästa i att medverka i verksamheten.  

- Välkomna alla människor i föreningen och arbeta för att alla ska trivas.  

- Ta avstånd från all form av mobbing som rasism, åldersmobbning, utseendemobbing, könsmobbning och 

främlingsfientlighet. 

- Ta avstånd från alla former av kriminell verksamhet. 

- Ta avstånd från alla former av alkohol och droger i samband med idrott.  

- Träna med varandra i stället för mot varandra. 

- Passa tider och respektera domare, ledare och motståndare. 

- Tänka på att jag representerar föreningen, såväl i matchsammanhang, i kontakt med sponsorer, som privat på fritiden. 

- Ha en medvetenhet om den positiva effekt god kosthållning har på träningsresultat och prestation. 

- Alltid försöka ha en positiv inställning. 

 

Tillsammans ska vi hela tiden försöka arbeta för att Rimbo IF Fotboll bör vara en lokal förankring och 

en plats där vi är öppna och toleranta med varandra, en plats där man kan få vänner för livet.  
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