IFKs värdegrund
Inledning:
Detta dokument har upprättats för att beskriva
IFK Mariehamn Fotboll rf barn – och
ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen
före det nya verksamhetsåret inleds.
För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de
av moderföreningen Idrottsföreningen
Kamraterna Mariehamn rf antagna
värdegrunderna från 2015.

Glädje, gemenskap,
engagemang och respekt
är värdeord i IFK Mariehamn Fotboll. I IFK
Mariehamn förenas barn, ungdomar och vuxna av
intresset för fotbollen och önskan om att dela
idrottandets glädje med varandra.
Klubbgemenskapen, det osjälviska engagemanget
från våra många ideella ledare och det lojala
stödet från föräldrar, supporters och sponsorer
är vår styrka.

Och på samma sätt som i en familj,
genomsyrar respekten för varandra
och våra gemensamma spelregler
allt det vi gör inom IFK.

Ungdomsverksamheten
Vår värdegrund
IFK:s ambition är att vara en förebild i arbetet
med barn- och ungdomsfotboll, både på Åland
och nationellt. IFK befrämjar en positiv livssyn
och sunda levnadsvanor. Vi tror att den viktigaste
förutsättningen för en fungerande verksamhet är
att vi har roligt tillsammans. I varje lag har vi
därför som mål att skapa en positiv anda, som
bygger på delaktighet, glädje och ”fair play”.

Allsidig träning
Vi uppmuntrar våra unga spelare till allsidig
träning, där även annan idrottsutövning ges plats.
Hos oss får den unge spelaren utvecklas i sin egen
takt och utifrån sin egen ambitionsnivå, till
toppen av sin förmåga som fotbollsspelare.
Fokus i IFK:s fotbollsutbildning ska vara på
individens och lagets färdighetsutveckling.

Organisation, mål och
verksamhetsprinciper
IFK Mariehamn Fotboll rf är en av stadens
och hela Ålands största idrottsföreningar
med ungefär 500 spelare, ca 700
medlemmar, ett åttiotal ideella tränare och
ledare fördelade på 20 pojk- och flicklag,
samt ett damlag. Verksamheten kan med
rätta beskrivas som Ålands största
fritidsverksamhet.
Verksamheten leds av en föreningschef, tre
ungdomstränare samt en egen styrelse. Den
dagliga verksamheten möjliggörs genom
många personers ideella insatser som
tränare och ledare.

Bredd och elit
Vi vill erbjuda flickor och pojkar i åldern 5-18 år en
meningsfull fritidssysselsättning under trygga
former. Målet är att ha en inspirerande
fotbollsutbildning av hög kvalitet för alla våra spelare
där stimulerande matchutbyte med andra föreningar
på Åland, i Finland och internationellt ingår.
IFK erbjuder tränarledda träningstillfällen upp till 6
ggr per vecka till en genomsnittlig kostnad om 1,50
– 2 € per träningstillfälle. Eftersom verksamheten
spänner över en bred ålderskategori är den indelad i
olika nivåer:
5-12 år, barnfotboll
13-18 år, ungdomsfotboll

Träningsverksamheten
Barnfotboll inleds i 5-6 årsåldern med fotbollslekis där lek
med boll är i centrum. Genom lekfulla aktiviteter stimuleras
barnens intresse för idrott och fotboll, samtidigt som de lär
sig att ta hänsyn till varandra och respektera enkla regler.
Här läggs grunden för ett livslångt intresse för fotboll.
I barnfotbollen ges de yngre barnen allsidig motorisk
träning och lär sig grundläggande fotbollsteknik.
Koordinationen och spelförståelsen utvecklas genom lekfull
träning. Under loppet av en säsong har alla rätt till lika
speltid, oavsett kunskapsnivå.
I ungdomsfotbollen stimuleras och utvecklas barnens teknik
och spelförståelse ytterligare. Fair play betonas och
förutsättningar för att satsa mot elitfotboll erbjuds i form av
extra träningstillfällen för de som vill. Spelare med större
ambition och träningsnärvaro kan ges mera speltid.
I IFKs tränarmanual finns en närmare beskrivning av hur
träningen beskrivs. TRÄNARMANUALEN ÄR UNDER
UPPDATERING.

Individuell spelarutveckling
I IFK Mariehamn är den individuella spelarutvecklingen i
fokus. Vissa spelare spelar i annan ålderklass än den
egna och överlappningar mellan olika lag förekommer.
Intresserade och ambitiösa spelare, som önskar träna
mera, ges möjlighet till detta.

I ungdomsfotbollen sätts större fokus på spelarnas och
lagets utveckling.
De som har viljan att satsa mot en elitkarriär ges
möjlighet att träna extra i akademin - IFK:s
utvecklingsprogram för lovande och ambitiösa
ungdomsspelare från hela Åland.
Här finns en närmare beskrivning av frågor som berör
spelarutveckling: DOKUMENTET OM T EX
NIVÅANPASSNING OCH UPPFLYTTNING UNDER
BEARBETNING.

Målsättning med
verksamheten

”Att vinna är för oss, att så många spelare som
möjligt hålls med i verksamheten så länge som
möjligt och att vi lyckas knyta ihop
ungdomsfotbollen med senior- och elitfotbollen på
ett hållbart sätt.
Målet är att så många ungdomsspelare som
möjligt skall avancera till de åländska elitlagens
spelartrupper och att det alltid skall finnas
representation av spelare från vår ungdomsfotboll i
de åländska elitlagens startelvor. ”

Alandia Cup
Alandia Cup är en av Finlands största turneringar
för 11-åringar. Under fem intensiva dagar
förvandlas Mariehamn till en livlig fotbollsstad för
omkring 4.000 ivriga spelare och deras
entusiastiska föräldrar, supportrar och ledare.
Cupen har spelats sedan 1978 och deltagarantalet
ligger numera kring ca 100 lag.

Glädje, gemenskap, engagemang och respekt!

IFKs representationslag
är ett elitlag som sedan år 2005 spelar på den
högsta nivån i det finska seriesystemet. Säsongen
2015 vann IFK Mariehamn finska cupen och 2016
blev historisk då IFK Mariehamn blev finska
mästare.

Grunden i IFK är den breda ungdomsfotbollen,
där morgondagens fotbollsspelare fostras. Det är
där basen till ett livslångt intresse för fotbollen
läggs, den individuella skickligheten slipas och
förmågan att samverka med och tävla mot andra
utvecklas.
IFK:s verksamhet bygger på ett brett och ideellt
arbete, där glädjen och samhörigheten
är viktiga ingredienser. Det man ger
barnet och föreningen, får man
tillbaka i minnen och vänner för livet.

Guld i Veikkausliiga 2016

Denna version av värdegrunden är uppdaterad 1
mars 2022.

