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Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
FUIA
FUIA, Föglö Ungdomsförenings Idrottsavdelning är en förening med fyra sektioner: bollsport, orientering,
skidning och skidskytte samt friidrott. Föreningen är grundad 1928.
FUIAs barn- och ungdomspolicy har skapats 4 juni 2013 och träder i kraft när den godkänts av Ålands idrott
(ÅI). Den revideras årligen och presenteras på årsmötet.
Dessa riktlinjer gäller hela föreningen inklusive alla sektioner.
Alla medlemmar, föräldrar och nya ledare får information om riktlinjerna inom barn- och ungdomsidrotten
på Föglö kommuns hemsida www.foglo.ax/sv/kultur_och_fritid/fuia och informationen kommer att finnas på
anslagstavlan på idrottsplanen i Granboda.
Avlönade ledare skall visa brottregisterutdrag enligt landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos
personer som skall arbeta med barn (2004:3). I FUIA jobbar alla ledare frivilligt. Nya ledare som börjar i
föreningen ska under sin första termin ges möjlighet att delta i en grundutbildning för barn- och
ungdomsledare eller motsvarande, eller så snart en sådan ordnas.
FUIA har en godkänd drogpolicy.
Vår barn- och ungdomsansvarige är Jesper Gåvefeldt, kontaktuppgift tel.nr. 0457 3439492.

Barnidrott, idrottsaktiviteter för barn till och med 12 år
Barnidrott skall vara roligt och målet är att barnen skall få en positiv inställning till idrott. Barnen skall känna
sig trygga i gruppen och alla ska respekteras så som de är.
Alla barn är välkomna i vår verksamhet. Ledare och övriga aktiva bör inte ställa för höga krav på barnen
utan de får delta utgående från sina egna färdigheter.
Föräldrarna skall till stor del involveras i föreningens verksamhet. De kan ställa upp som ledare,
reseledare/chaufförer osv. Föräldrarna skall också följa föreningens regler och riktlinjer.
Barnen skall kunna pröva på olika grenar. De ska ges möjlighet att delta i träningar och tävlingar på fasta
Åland. Då är det viktigt att föräldrarna involveras som ledare och chaufförer. Barn upp till 12 år skall även ha
möjlighet att delta i tävlingar utanför Åland, i så fall tävlande för IF Åland.
Det skall alltid finnas en vuxen med på föreningens träningar. Det kan vara en ledare från föreningen eller en
förälder. Målet är minst en ledare/5-10 barn beroende på gren.

Ungdomsidrott, idrottsaktiviteter för ungdomar 13-18 år
Målet med ungdomsidrott är att upprätthålla ungdomarnas intresse för idrott.
Ungdomarna ska ha möjlighet att träna och tävla på fasta Åland. Även tränings- och tävlingsresor utanför
Åland är möjligt, i så fall tävlande för IF Åland.
Alla ungdomar är välkomna i föreningens verksamhet. Oavsett om de satsar på elitnivå eller på motionsnivå.
Ungdomar från 15 år och uppåt kan engageras som ledare eller hjälpledare för de yngre barnen. Föräldrarna
ska också involveras i ungdomsidrotten. De kan ställa upp som t.ex. ledare, chaufförer/reseledare. Ungdomar,
som är ledare och hjälpledare samt föräldrarna ska följa föreningens riktlinjer.
Målet är minst en ledare/10-15 ungdomar.
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