IL Valder

En klubb med fokus på fair play

2016

Målsetninger for Fair Playsatsningen i IL Valder for 2016
2014
1.

Øke eierskap blant trenere, aktive, lagledere og foreldregruppa til FP aktivitetene i klubben

2.

Inkludere Friidrettsgruppa

2015
Øke eierskapet trenere og foreldregruppa har til FairPlay aktivitetene i klubben

2016
• Øke eierskapet trenere og foreldregruppa har til
FairPlay- aktivitetene i klubben
• Minske avstanden mellom senior/junior til yngres
avdeling.
• Være med å skape Norges beste klubbhus, Valdervoll

Langsiktige Fair Play-målsetninger
2014
•
Skape større engasjement i foreldregruppa
•
Sikre rekruttering og kontinuitet når det gjelder spillere, trenere og støtteapparat
•
Bygge klubbens omdømme og støtte inntektsbringende aktiviteter
2015
•
Skape større engasjement i foreldregruppa
•
Sikre rekruttering og kontinuitet når det gjelder spillere, trenere og støtteapparat
•
Bygge klubbens omdømme og støtte inntektsbringende aktiviteter

2016
• Skape større engasjement i foreldregruppa
• Sikre rekruttering og kontinuitet når det gjelder spillere, trenere og
støtteapparat
• Bygge klubbens omdømme og støtte inntektsbringende aktiviteter

Fordeling av oppgaver 2016
Oppgaver til hvert lag i yngres/håndball: - Lagleder eller foreldrekontakt
1.
3-5 lagindividuelle FP-regler som skal på lagets webside på ilValder før sessongstart
2.
FP-kontrakter med alle aktive, settes i ringperm i FP-hylle på hall og klubbhus
3.
Stille Fair Play-verter på alle kamper
4.
Være kontaktpunkt for fadderordningen
5.
FP møte ved hver kampstart
6.
Sende inn FP evaluering (fra treneren) til styret på slutten av sesongen.
Oppgaver til senior ( håndball og fotball)
1. Skal delta i FP-fadderordningen, må ha en ansvarlig koordinator for Fadderordningen.
2. Kåring av årets FP spiller
Oppgaver til de FP ansvarlige
1.
FP-veiledning til trenere, lagledere og støtteapparat gjennom å oppdatere FP på ilvalder.no
2.
Følge opp FP handlingsplan gjennom å delta på diverse styremøter, møter med nye lag, FP utvalget og trenere
3.
Jobbe for å få pressedekning om klubbens FP-arbeid
4.
Møte på alle kretsen sine FP samlinger

Oppgaver til Styrene, Vibeke
1.
Samle inn evalueringer og kåre årets FP lag for hhv håndball og fotball, invitere FP ansvarlige på styremøter av og
til for å få en oppdatering.

Handlingsplan 2016
Mars
Mars
Mars

Kulturlivets dag
Ny FP ansvarlig
FPsamling

IL Valder-stand på kulturlivets dag i Giske
Årsmøtet
Sunnmøre Fotballkrets, Spjelkavika

Ann/Vibeke/Tommy
Vibeke
Vibeke

April
April

FP- Kåring
Sportslig utvalg

Årets FP håndball-lag 14/15 offentliggjøres
Gjennomgang av forventninger til FP arbeid 2016

Håndballstyret
Vibeke

April/juni
Jun

FP Skolen
FP event

5.klassene går gjennom FP skolen
Fargerik Fotballarrangeres på Valdervoll

Ø.Kringstad
Ø.Kringstad

Aug
September
September
Okt/Nov
Nov
Nov
Des
Des
Des

Handlingsplan
FPsamling
Sportslig utvalg
FP Event
FP kåring
FP kring
Evaluering
FP-rapport
Handlingsplan

Presentere FP Handlingsplan for håndballtrenerne
Sunnmøre Fotballkrets
Oppsummering FP-arbeid så langt i 2016
FP Event for alle aktive
Årets FP fotball lag 2014 offentliggjøres
Årets FP spiller på A-laget 2014
Møter i styrene
FP-rapport for 2016
Utarbeide handlingsplan for 2016

Ann/Jeanette
Vibeke/Jeanette/Tommy
Vibeke
Vibeke/Jeanette/Tommy
Fotballstyret
Vibeke/Jeanette/Tommy
Vibeke/Jeanette/Tommy
Vibeke/Jeanette/Tommy

Budsjett 2016
Budsjett:
Tildelt i budsjett 2016

20 000 kr

