
Att tänka på: 

 Att se till att alla känner sig inkluderade & välkomna, exempelvis fråga ”vill du bolla?”  

 Säg hej! 

 Vara inbjudande & ha ”Högt i tak” 

 Öppna för alla målgrupper 

 Respektera varandra—kunna se olikheter som något positivt.  

 Anordna en IFK-dag— Bjuda in andra sektioner och prova på varandras idrotter 

 Sektionen bjuder in till aktivitet vid samrådsmöte med andra sektioner 

 Tydlighet vid uttagningar, är vi tydliga?  

 Tydligt dokument—anslagstavlan & hemsidan 

 Uppdatera punkterna 

 Ha bra kommunikation med föräldrar/tränare—Anslås på anslagstavla och hemsida 

 Fånga upp nya föräldrar snabbt! 

 Samåkning, tävlingar, klubbjobb, infodokument. 

 Föräldramöte 1 gång/säsong hålls i av tränare + styrelserepresentant (i samband med träning) 

 Information - Föreningen upplevs mer öppen nu än tidigare - på god väg! 

 Ambassadör för sin sport 

 Uppträda juste på tävlingar, både som individ och grupp 

 Snyggt omkring oss vid tävlingar på annan ort. 

 Hur gör man som förälder? 

 Bjuda in till klubbaktivitet—Upptaktsmöte, Säsongsavslutningsfest, egna initiativ i träningsgrupper 

 Samarbeta med andra badmintonföreningar—Umedalen, Norrlandsklubbar, boende 

 Hemsida, kansli, media/info-kommitté samt Daniel Tarander 

 Förhållningsregler vid tävling, coachning 



Att tänka på: 

 Viktigt att kommunikationen fungerar, mail, utskick mm.  

 Halljobb/helg   Förmedla det positiva de gör för klubben, oavsett 

 Tävling—arbetspass   insats man gör. Förmedla på föräldramöten,  

 Klubbjobb   i respektive grupp, brevledes och på hemsidan 

 Självklar policy och vis- ion 

 Inget snack bakom ryggen 

 Agerar utifrån värdegrunden 

 Upptaktsträffar (varje höst för föräldrar) 

 Alla oavsett nivå ska känna att de har en plats i föreningen 

 Uppföljning - enkäter till spelarna. Spelarsamtal 

 Viktigare ju äldre spelarna blir — utforma enkät. 

 Ledare - bemötande 

 Tränare som gått tränarutbildning 

 Kompetensutveckling spelare och ledare 

 Städar upp efter oss/andra i samband med träningar. 

 Respektera ”städchefen” - Tränarna ska prata med spelarna 

 Det är allas ansvar att plocka upp efter sidg. Påminna varandra på ett positivt sätt. 

 Vara konsekvent och tydlig vad gäller ansvars - och privilegiumutdelning.  

 Föräldrainformation, utbildning, engagemang 

 Utbildningar av kommittéer 

 Tävlingsplanering för de olika grupperna 



Att tänka på: 

 Vi är på träningarna för att träna, inget annat 

 Reflektera över sin egen insats, vad kan jag? 

 Öppna upp en träningsgrupp på östra Ersbodaskolan 

 IFK:s seniorer ska besöka Teg och visa hur badminton spelas 

 Mer insyn i dagliga arbetet i verksamheten 

 T ex via facebookgrupperna. Växla kuratorer veckovis? 

 Passion, glädje, heja på alla! 

 Sträva hårdare mot gladare & lekfulla träningspass 

 ”IFK - hjärta” 

 Nytänkande, ex: RS, tjejgrupp 

 Skapa inre motivation hos individen 



Idrottsdrömmar 

”IFK Umeå - Tillsammans förverkligar vi idrottsdrömmar”   

Det är till oss man kommer om man har en dröm, oavsett om drömmen handlar om en id-

rottskarriär, om gemenskap, om en ny anläggning eller om en ny idrott. Vi arbetar tillsammans i 

flera idrotter.  Vi ligger i framkant och vågar försöka oss på sådant som är nytt i vår strävan att 

vara Sveriges attraktivaste idrottsförening.  

Genom vårt fokus på öppenhet, passion och kvalité har vi förmåga att förverkliga drömmar.  

Vinna elitserien med IFK 
Gå framåt & 

bli bättre 

Ha ett etablerat 

elitserielag Bäst i sin ålders-

grupp Låta barnen röra 

på sig, ha roligt, 

gemenskap 

Lika självklart att 

välja badminton 

som fotboll/

hockey eller bandy 

Ett gym i toppklass 

Kunna nå sin fulla 

potential 

Fler anställda tränare 
Att IFK ska vara 

ledande i  sporten 

i Sverige 

Alla spelare ska kunna 

utvecklas efter egen 

förmåga och vilja 

(kunna bli så bra som 

man vill)  

Elitserien 2017 

Ett socialt sammanhang 

för ungdomarna med 

glädje och trygghet 

Alla blir vinnare! 

Sveriges bästa 

klubb! 

Odla egna talanger 

Bättre förutsättningar 

- fler hallar 

En meningsfull  

verksamhet, att varje 

individ når sina mål 

Att VI-andan i  

föreningen fortsätter 

Att organisationen 

blir hållbar över tid 

Kunna försörja sig 

på badminton 

SM-medalj 

Att få vara skadefri 

Svensk mästare 

Umeås största 

idrott 

Vara en attraktiv 

klubb 

Topp i Europa 

IFK Umeå Badmintons Idrottsdrömmar 


