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Syftet med detta dokument är att vi som verkar i 

föreningen skall ha en gemensam plattform att arbeta 

utifrån. Det är också ett sätt för oss att sprida 

information till Dig som är ny i, eller på annat sätt 

intresserad av, vår förening. I dokumentet anger vi de 

övergripande normer och värderingar som vi strävar att 

följa, och som ska ligga till grund fört vårt agerande 

från styrelse ner till minsta knattelag. 
 
Magnus Olsson 
2011-03-04 
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DETTA ÄR GILLEBY IF 
 

 

 

 

INLEDNING 

 
Syftet med detta dokument är att vi som verkar i föreningen skall ha en gemensam plattform 

att arbeta utifrån. Det är också ett sätt för oss att sprida information till Dig som är ny i, eller 

på annat sätt intresserad av, vår förening. I dokumentet anger vi de övergripande normer och 

värderingar som vi strävar att efterleva, och som ska ligga till grund fört vårt agerande från 

styrelse ner till minsta knattelag. 

Det är vår styrelse som är ytterst ansvarig för innehållet i detta dokument, samt att det 

kontinuerligt ses över. Alla som är verksamma i föreningen skall dock ha ett exemplar samt 

känna till innehållet. Vi är därför alla skyldiga att både ha och lämna synpunkter på 

förbättringar. 

 

Ett tillägg i form av en idrottsmodell finns som tillägg till föreningspolicyn. 
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FAKTA OM GILLEBY IF 

Gilleby IF bildades 1943 och hade från början endast fotboll på programmet, men snart 

tillkom även friidrott, bordtennis m.m. Numera är det fotboll och bordtennis som föreningen 

bedriver. 

Den första gräsplanen låg i Kårtvet men flyttades sedan till Tavlebord. Först låg den där den 

nuvarande grusplanen ligger och 1961 invigdes den befintliga Tavlebordsvallen. Två mindre 

planer för ungdomsfotboll har även senare anlagts. 

 

I Klubbhuset finns förutom fyra omklädningsrum också en klubblokal. Det flesta av 

byggnaderna har byggts av ideella krafter. 

På andra sidan vägen ligger samlingslokalen Knatt där bordtennisen håller sina träningar. 

Fotbollsplanerna och samlingslokalen "Knatt" ägs av klubben på friköpt tomt. 

Trots att Gilleby IF är en ren glesbygdsförening utan nåt som helst samhälle eller 

bostadsområde har det ett medlemstal på 250 personer. 

 
Vi har under varje hemmamatch kiosken öppen där alla är hjärtligt välkommen att handla. 

Målet är att Tavlebordsvallen skall vara en samlingsplats för barn- ungdomar och vuxna som 

på ett eller annat sätt är intresserad av idrott. 

 

Adress Tavlebordsvallen, Tavlebord 150 

Postadress 473 97 Henån  

Telefon 0304-22184 

E-post gillebyif@hotmail.com  

Hemsida http://www.gillebyif.se  

Klubbfärger Grönt och Vitt 

Bankgiro 788-8910 

Föreningens hemsidor Gilleby IF 

Gilleby IF - Fotboll 

Gilleby IF - Bordtennis 

_ ___________ _ __________ __ _ 

_ 

mailto:gillebyif@hotmail.com
http://www.gillebyif.se/
http://www.gillebyif.se/
http://www.gillebyif.se/
http://www.gillebyif.se/
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SUPPORTERKLUBEN ”KNATTHAMMAR” 

 
Supporterklubben ”Knatthammar” har hand om kioskverksamheten i Gilleby IF.  

Medlemmarna i supporterklubben turas om att ha kiosken öppet enligt ett schema där de 

vardera har hand om kiosken ca 2 veckor på hösten och 2 veckor på våren. 

Målsättning är att kiosken skall vara öppen på alla hemmamatcher. Det skall finnas ett brett 

sortiment och alla i familjen ska ha råd att handla.  

Supporterklubben betalar även cupavgifter för lagen (max 2 per år) samt betalar ut 

aktivitetsstöd till lagen. Varje höst anordnar supporterklubben en medaljutdelning för de barn 

som spelat fotboll och bordtennis under året.  

 
GILLEBY IF:s VISION 

 

Under arbete 

 

 

GILLEBY IF:s MOTTO 

 Vara ödmjuk 

 Vara välutbildade 

 Ha klubbkänsla 

 Ha krav på ledarna 

 Ha krav på de aktiva 

 Vara rättvisa 

 Stimulera kamratandan 

 Vara disciplinerade, ha ordning och reda 

 Vara öppna för båda negativa och positiv kritik 

 Vara villiga att ställa upp för varandra och visa hänsyn 

 Ha ett bra uppträdande mot domare, publik, ledare och spelare mfl på och utanför 

plan. 

Alltså vara en bra förebild för andra. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FÖRENINGEN 

 
Vårt huvudsakliga mål är att ge våra medlemmar en meningsfull och utvecklande 

fritidsysselsättning. Vi skall alltid se till att pojkar och flickor får samma möjligheter, samt att 

stimulera och fostra varandra i en vänskaplig anda. Samtliga medlemmar skall arbeta i en 

anda mot all form av mobbing, droger och främlingsfientlighet. Det är föreningens 

medlemmar som gemensamt skall forma, driva och utveckla Gilleby mot nya mål. 

 

Hos Gilleby IF är det alltid viktigare med ett gott kamratskap än att bli vinnare. 

 

 

MÅLSÄTTNINGAR FÖR SEKTIONERNA 

 

 Grundlägga en positiv föreningskänsla, laganda och känsla för ”fair play”, hos såväl 

ungdomarna som föräldrar. 

 Aktivera ungdomarna med en meningsfylld fritidssysselsättning. 

 Genom genomtänkt utbildning få fram duktiga idrottsutövare och ledare. 

 Ett gott kamratskap skall alltid vara viktigare än att vinna matcher/tävlingar. 

 Vi accepterar att alla utvecklas i olika takt. 

 Skapa en ledarstab/grupp om 1-2 st. tränare, 1 lagledare samt en föräldragrupp 

bestående av 4-5 personer. 

 

 

 

 

VÅRA LEDARE … 

 

 Föregår med gott exempel, samt strävar alltid att vara en förebild för våra ungdomar. 

 Behandlar alla lika och rättvist. 

 Känner till och ställer upp på föreningens normer och målsättningar. 

 Strävar efter en öppen dialog med föräldrarna med målet att engagera föräldrarna i 

verksamheten, bl. a. genom föräldraträffar. 

 Vidareutbildar sig, för att leva upp till egna och ungdomarnas förväntningar. 

 Strävar efter att ha individen och föreningen i centrum och mindre fokus på laget. 

 Strävar efter föreningens och individens bästa även i de fall någon vill sluta eller gå till 

en annan förening. 

 Skall möjliggöra att ungdomsspelare som vill sluta med spelandet erbjuds andra 

uppdrag i föreningen 

 

 

. 
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KRAV PÅ MEDLEMMARNA I GILLEBY 

 

 Att alltid ställa upp och ta ansvar för sig själv, lagkamrater och andra i föreningen. 

 Alltid göra sitt bästa för lagets och egen utveckling. 

 Ett juste och ödmjukt uppträdande mot lagkamrater, ledare, motståndare och domare 

är en självklarhet. 

 Skolarbetet får ej försummas! En god planering av, samt koncentration på, detta 

skapar bättre förutsättningar att kunna delta på träningar och matcher. 

 Ställa upp på föreningens syn på alkohol- och drogfrågor samt mobbing och rasism. 

 

 

 

DETTA ÖNSKAR VI AV DIG SOM FÖRÄLDER 

 

 Uppmuntra och stötta alltid Era ungdomar! Respektera deras egna målsättningar med 

sitt idrottande. Uppmuntra utan att ”jaga på” dem. 

 Engagera Er och var delaktiga i föreningen och dess kringaktiviteter. 

Exempel på uppgifter som lagen behöver hjälp med kan vara. 

o Upprätta körschema för bortamatcher 
o Se till att domare är utsedd till hemmamatcherna 
o Hjälpa till med service runt träningar och matcher när det behövs 
o Göra upp bemanningslistor för turneringar och andra tillfälliga uppdrag 
o I övrigt bistå ledarna vid t.ex. spelarträffar, och andra aktiviteter kopplade till 

laget  
 Vi vill känna Ert förtroende. Det gör vi då Ni engagerar Er, frågar och har idéer. 

 Att Ni föregår med gott exempel, genom att alltid heja på och uppmuntra våra egna 

lag, och inte uttrycka Er nedlåtande om motståndare och matchfunktionärer. 

 Delta på våra föräldraträffar. 

 


