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Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden 

Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under 

innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om 

varje område. Denna hittar du i utskrivd version på klubben. 

 

Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder 

Vision 

Vår vision är att vara en välmående och välskött fotbollsförening i Malmö som förenar 

bredd och elit med ett varumärke som förknippas med fotbollens glädje och 

kamratskap byggd på engagerade ledare, spelare, föräldrar och övriga medlemmar.  

 

Målsättningar 

Målsättningen är att ha en utav Skånes bästa utbildnings- och utvecklingsmiljöer för 

barn och ungdomar. Att så många som möjligt så länge som möjligt så bra som 

möjligt väljer att spela fotboll i Kvarnby IK.  

 

Värdegrund 

Vårt fokus ligger på att fotboll ska skapa glädje och kamratskap samt utveckla både 

spelare och ledare enligt den utbildningsplan som är framtagen och som bygger på 

ett barnrättsperspektiv där alla är välkomna att utvecklas personligt och idrottsligt 

efter sina egna förutsättningar och i den takt som passar var och ens fysiska, 

psykiska och sociala förutsättningar.  

 

Jämställdhet 

Målsättningen för Kvarnby IK gällande jämställdhet är att vara en klubb vars 

värdegrund baseras på jämlikhet oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. 

Målet i klubben är att få en könsmässigt jämställd styrelse, öka antalet tjejer/damer i 

föreningen samt även kunna erbjuda barn och ungdomar med funktionshinder att 

spela fotboll i Kvarnby IK. 
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Verksamhetens indelning 

5 – 8 år                         Fotbollslek    
9 – 12 år                       Barnfotboll                      
13 – 17 år                     Ungdomsfotboll 
 

Träning 

Vad, Varför, Hur och för Vem tränar vi. 

 

Matcher 

Att vinna är inte alltid det viktigaste i Kvarnby IK. Vi försöker bejaka spelarens 

naturliga tävlingsinstinkt men betonar att prestation går före resultat och oavsett 

resultat ska vi jobba med spelarens utveckling. I Kvarnby IK ska vi försöka vara 

resultatmedvetna utan att vara resultatfixerade. 

 

Lärlingssystem  

Från och med 12 års ålder introducerar Kvarnby IK för första gången klubbens 

lärlingssystem som härifrån ska vara genomgående med en blå tråd hela vägen upp 

till våra seniorlag. Utformningen på lärlingssystemet skiljer sig från de olika åldrarna  

 

Ledare i Kvarnby IK 

Föreningens verksamhet bygger som så många andra föreningar på den ideella 

arbetskraften hos olika människor som vill ingå i och tillhöra Kvarnby IK.  

 

Till alla fotbollsledare i Kvarnby IK 

1. Var förebild för dina spelare 

2. Var alltid förbered och sätt mål som alla förstår 

3. Ge individuell omtanke, uppmärksamhet och instruktion 

4. Var positiv, tålamod och skapa god stämning 

5. Var engagerad, förstå och känna för individen 

6. Alla spelare behandlas, stimuleras och utvecklas individuellt 

7. Prestation går före resultat – vinna är inte alltid det viktigaste 

8. Respektera domarens beslut och klaga aldrig på eller kritisera domslut 

9. Fotboll ska vara roligt! 
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Spelare i Kvarnby IK 

Att spela fotboll i Kvarnby IK ska vara ett positivt minne för livet, vi värnar om glädjen, 

karamtskapet och kärleken till sporten samtidigt som alla får en gedigen utbildning i 

att spela fotboll.  

 

Till alla fotbollsspelare i Kvarnby IK 

1. Stolthet över att tillhöra och representera Kvarnby IK 

2. Laget går alltid före jaget 

3. Gör alltid ditt bästa för din och lagets utveckling 

4. Positiv, uppmuntra andra och bidra till god laganda 

5. Passa bestämda tider – meddela tränare vid förhinder 

6. Respektera alltid lagkamrater, ledare, domare och motståndare 

7. Var närvarande, engagerad och villig att utvecklas 

8. Lyssna, följ och respektera instruktioner från ledarna 

9. Fotboll ska vara roligt! 

 

Förälder i Kvarnby IK 

Vi i Kvarnby IK är oerhört glada att välkomna dig och ditt barn till vår fotbollsklubb. 

Kvarnby IK:s fotbollsverksamhet är indelad i tre faser från Fotbollsleken där 

Fotbollsskolan är den första delen vars främsta uppgift är att fånga barns intresse för 

fotboll och idrott med fokus på glädje, rörelse och lek. Via Barnfotbollen och 

Ungdomsfotbollen där det hela tiden ska ske en tydlig ökning i inlärandet, fokus på 

prestation och individuell utveckling till de sista förberedelserna för spel på 

seniorlagsnivå med lite mer allvar och lite högre krav där slutmålet hos oss är att 

representera klubbens A-lag.  

 

Till alla fotbollsföräldrar i Kvarnby IK 

1. Följ med på träning och matcher så ofta du kan:  

Ditt barn sätter stort värde på din närvaro.  

2. Håll dig lugn vid sidlinjen och på läktaren:  

Låt barnen spela, ledarna coacha och domarna döma utan din inbladning.  

3. Uppehåll dig vid motsatt sidlinje eller på läktaren vid träning och matcher: 

Allt för att inte störa spelarna och ledarna. 

4. Respektera ledarens beslut och arbete:  

Var positiv och stöttande gentemot ledaren, instruera inte hur hen ska coacha.  

5. Respektera domarens beslut och klaga aldrig på eller kritisera domslut: 

Se på domaren som en vägledare.  
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6. Skapa god stämning och agera sportsligt vid träning och matcher:  

Visa respekt mot alla runtomkring och supporta alla barn i laget. 

7. Visa intresse, entusiasm och stöd till ditt barn: 

Ge beröm! Fråga om det är kul och spännande. Lyssna och låt barnet berätta. 

8. Stöd föreningen i dess arbete och var behjälplig om du kan: 

Din insats, oavsett vad det handlar om, blir värdesatt. Inte minst av ditt barn. 

9. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du: 

Uppmuntra ditt barn att idrotta och låt ditt barn själv välja att idrotta. 
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Kvarnby IK och skolsamverkan 

I Kvarnby IK:s ansvarstagande ingår inte bara fotbollssatsningen utan även 

skolarbetet där vi värnar om kombinationen fotboll och skola. Vi ser det som viktigt att 

studierna och skolarbetet går hand i hand med fotbollssatsningen och att skolan 

aldrig påverkas negativt av fotbollsintresset.  

 

Kvarnby IK och sociala medier 

Genom att anmäla sig till Kvarnby IK godkänner man att klubben använder 

uppgifterna i vårt register enligt PUL (personuppgiftslagen). Man godkänner även att 

harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som 

t.ex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på Kvarnby IK:s informationskanaler såsom 

hemsida, Facebook, Twitter och Instagram som sköts av auktoriserade personer 

inom Kvarnby IK. Om man inte vill att Kvarnby IK publicerar dessa uppgifter vänligen 

kontakta klubbens kansli. 

 

I Kvarnby IK vill vi motverka eventuella ryktesspridningar och personliga angrepp och 

därför gäller givetvis samma attityd på hemsida och sociala medier, med full respekt 

för klubb, lag, lagkamrater, ledare, domare och motståndare, som överallt annars när 

man representerar Kvarnby IK.  
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