KLUBBENS VERDIER

Verdier i Lørenskog IF

I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker skal kjennetegne vår klubb

Samhold

Ansvarlig

Inkluderende

• Samhold representerer at vi står sammen med en sterk
klubbkultur
• Gjennom å være ansvarlige skaper vi et godt omdømme både
internt og overfor lokalsamfunnet
• Inkluderende representerer LIF som den breddeklubben vi
ønsker å være

Verdier

• Verdiene gir oss retning i daglig samhandling, kommer til uttrykk i
beslutninger som tas, og danner grunnlag for den maten vi møter
hverandre, lokalsamfunnet og omverdenen på
• Våre verdier definerer hvordan alle i klubben
skal oppføre seg i møte med spillere, ledere,
trenere, foreldre og partnere

Samhold

Vi forventer at alle i klubben viser
engasjement og bidrar til et godt samhold:
Vi...
• Legger til rette for personlig utvikling, både på̊ den
sportslige og den sosiale arena
• Jobber mot felles mål og står samlet som en klubb
• Snakker plosivt om andre og vil hverandre vel
• Viser glede og engasjement for LIF og hverandre på̊
tvers av lag

Ansvarlig I

Vi forventer at alle i LIF tar ansvar på og utenfor banen
på̊ en profesjonell mate:
Alle i klubben...
• Tar ansvar for seg selv, hverandre, LIF og lokalsamfunnet
• Viser respekt for hverandre på̊ og utenfor banen (Fair play)
• Tar ansvar for de oppgaver og mål som LIF har satt

Ansvarlig II

Vi forventer at alle LIF tar ansvar på̊ og utenfor banen på̊
en profesjonell måte:
For ledere og trenere betyr dette å...
• Formidle klubbens mål og verdier til spillere og foreldre
• Se alle spillere, være inkluderende og gi konstruktiv tilbakemelding
• Kommunisere rammer og foreninger til spillere og foreldre
• Utvikle egen kompetanse og være rollemodell for spillere
• Skape trivsel og bidra til at flest mulig spillere forseter i klubben
• Bidra sammen med foreldre og spillere til å løse konflikter

Ansvarlig III
Vi forventer at alle i LIF tar
ansvar på̊ og utenfor banen på en profesjonell måte:
For spillere betyr dette å...
• Praktisere fair play på̊ trening og kamp
• Vise respekt for hverandre, trenere og ledere
• Bidra til godt sosialt miljø i laget
• Møte til kamp og trening i rett tid med riktig utstyr
Foreldre/Foresatte tar ansvar ved å...
• Sette seg inn i klubbens mål og verdier
• Følge opp at egne barn etterlever verdier og forventninger i laget
• Bidra i drift av laget og på arrangementer

Inkluderende

Vi forventer at alle i LIF opptrer inkluderende og bryr seg
for å skape et trygt fotballmiljø:
Vi...
• Jobber for at alle skal få tilbud tilpasset egne ambisjoner, ferdigheter og
behov
• Verdsetter åpenhet, mangfold og involvering
• Bryr oss om LIF, lokalsamfunnet og anerkjenner hverandre
• Ser alle foresatte som ressurssterke og legger til rette for bidrag i
klubben

