
Riktlinjer för barn och ungdoms- 
idrotten i Idrottsföreningen Fram 
 

IF Fram har sin hemort i Saltvik och grundades redan år 1922. Idag har föreningen många 

aktiva medlemmar från flera åländska kommuner. Föreningen är verksam inom följande 

idrotter: fotboll, innebandy, skidning, friidrott, volleyboll och orientering. Varje idrott har en 

för verksamheten ansvarig person 

Fotboll  Johan Emretsson 

Innebandy  Christian Söderlund 

Skidning  Ulf Fellman 

Friidrott   Benita Gustafsson 

Volleyboll   Maria Sjöström 

Orientering  Michael Linde 

IF Fram har under de senaste åren arbetat fram och formulerat policydokument för de olika 

idrotterna som går i linje med föreningens riktlinjer. Dokumentet finns publicerat på 

föreningens hemsida, www.iffram.ax, under fliken ”Om IF Fram”. Policydokumentet skall 

årligen revideras i samband med det första mötet efter årsmötet. Då den nya upplagan finns 

på hemsidan kommer samtliga aktiva genom mail uppmanas att läsa igenom dokumentet. Då 

vi får nya medlemmar och föräldrar kommer vi att via mail informera dem. Om föreningen får 

nya ledare bör dessa på ett informationsmöte tillsammans med respektive sektionsansvarig få 

en kopia av vårt policydokument.  

Riktlinjer för IF Frams barn- och ungdomsidrott 
IF Fram strävar efter att all idrott skall bedrivas efter barnens och ungdomarnas 

förutsättningar och behov. Idrotten skall erbjuda alla barn en trygg och kamratlig miljö där 

man skall få möjlighet att utvecklas i sin takt. Idrotten skall syfta till att utveckla barnens 

fysiska och psykiska hälsa samt ge en socialfostran i att kunna samarbeta med andra och 



kunna ta ansvar för sig själv och andra. Vi skall alltid stäva efter kamratskap och att ha kul 

tillsammans! 

Inom IF Fram tycker vi att det är bra om barn kan prova på flera sporter, det viktiga är att man 

rör på sig! Vi strävar efter ett gott samarbete med kommunens fritidsledare för att på så sätt 

bredda utbudet av aktiviteter. Vårt mål är att skapa förutsättningar för livslångt idrottande! 

I varje grupp skall minst en av ledarna (helst samtliga) ha genomgått en allmän 

grundutbildning inom barn- och ungdomsidrott eller en grundutbildning för barn och unga 

inom sin egen idrott. Föreningen rekommenderar att man är minst två ledare för varje 

barngrupp man startar. Om föreningen betalar ut arvode till en ledare har föreningen 

skyldighet enligt landskapslag Nr89 att kräva utdrag ur dennes brottsregister (till påseende). 

IF Fram är alkohol och drogfri, vilket innebär att vi aldrig förtär alkoholhaltiga drycker eller 

uppträder berusade i samband med sammankomster där barn och ungdomar är närvarande. 

Vi röker eller snusar inte heller under aktiviteter i föreningen. (se vidare i alkohol- och 

drogpolicyn) 

Riktlinjer för barnidrott (barn upp till och med 12 år) 
Idrott för barn skall vara lekfull och allsidig. Barnens behov, förutsättningar och mognad bör 

ligga till grund då idrotten planeras. När barn idrottar skall det alltid finnas vuxna på plats, de 

yngre barnen kan behöva sina föräldrar närvarande. Våra ledare skall i så hög utsträckning 

som möjligt ha en ledarutbildning lämplig för åldersgruppen. Vi rekommenderar att man är 

minst två ledare för varje grupp. 

I vår förening får alla vara med. Vi strävar efter kamratskap och visar respekt mot varandra. Vi 

motarbetar mobbing och har nolltolerans vad det gäller fula ord och nedvärderande 

kommentarer. Om sådant upptäcks har tränaren en skyldighet att tala med barnet och 

föräldrarna. IF Fram strävar efter att idrotten skall bedrivas i vår närmiljö (i mån av 

anläggningar i Saltvik) 

Riktlinjer för ungdomsidrott (ungdomar mellan 13–18 år) 
Föreningens tränings- och tävlingsverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den 

motverkar utslagning och inspirerar till fortsatt idrottande. Föreningens mål är att kunna 

erbjuda ungdomarna idrott på olika nivåer i den egna föreningen eller hjälp till att slussas till 



nästa nivå för den elitsatsande ungdomen. Våra ledare skall ha lämplig tränarutbildning och 

uppmanas att gå kurser som erbjuds kring ungdomars utveckling. 

När ungdomarna blir äldre är det viktigt att föreningar samarbetar för att kunna erbjuda ett 

bredare utbud av träningsalternativ och träningsnivåer. På det sättet blir det också fler aktiva i 

varje träningsgrupp. Vi strävar efter kamratskap och visar respekt mot varandra. Vi 

motarbetar mobbing och har nolltolerans vad det gäller fula ord och nedvärderande 

kommentarer mot varandra, våra motståndare eller andra vi möter i vårt idrottande. Om 

sådant upptäcks har tränaren en skyldighet att tala med ungdomen och föräldrarna. Då vi 

tävlar och reser representerar vi vår idrottsförening och skall alltid uppträda på ett schyst sätt. 

Vi har också ett ansvar mot våra sponsorer. 

Riktlinjer för innebandyn i IF Fram 

Ungdomsidrott 13–18 år 

IF Frams ungdomsidrott är menad för alla ungdomar, både nybörjare och de som har idrottat 

som barn. Ungdomsidrotten är öppen för de som vill träna på motionsnivå för att ha roligt 

och röra på sig samt för de som vill göra en elitsatsning.  

För IF Fram är alla idrottare lika viktiga. Syftet är att ge ungdomarna en meningsfull 

sysselsättning genom at erbjuda en grundläggande, allsidig och varierande 

innebandyutbildning. Målet är även att få fram kompetenta och välutbildade 

innebandyspelare. IF Frams ledare ser alla ungdomar som den individ den är och tar i 

beaktande deras olika kunskaper och behov. Ledare ska fungera som goda förebilder och 

använda ett städat språkbruk. Ungdomarna ska respektera och lyssna på ledarna. Det är även 

viktigt att uppmuntra till individuell träning som förbättrar kondition och koordination. 

- Passningsspelet, teknik, skott och spelförståelse är de centrala delarna av träningen. -   

- Introducera spel i numerära under- och överlägen.  

- Ge ungdomar möjligheten att ta s.k. ”Teknik-märket” 

- Ge föreningarnas ungdomar möjlighet att delta i av IF Frams arrangerande 

regelgenomgångar. 

- Informera föreningar, spelare och ledare om möjligheten att söka in på specialidrott 

inom programmet hälsa och idrott på Ålands lyceum. 



Riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen i IF Fram 

Operation spelregler för barn 6–8 år och ledare 
- Vi visar respekt mot varandra, våra motståndare och domare. Inga svordomar eller 

andra kränkande ord är tillåta varken på träning, match eller turnering. 

- Inget godis, läsk eller energidryck tillåts under träning, match eller turnering. 

- Tränare och ledare fördelar lika speltid under matcher. 

- Fotboll ska vara roligt! Resultatet är inte alltid det viktigaste. Glädjen att vara med 

kompisar och att ha kul är minst lika viktigt som resultat och segrar. 

- Träningar 1 gång i veckan + matcher. Meddela tränare eller ledare vid förhinder att 

vara med på träning, match eller turnering. 

- Om man vill pröva på någon annan aktivitet är det OK, men meddela tränarna ifall det 

krockar med fotbollens träningstider. Annan träning kan även utveckla barnet inom 

fotbollen. 

Operation spelregler för barn 6–8 år/ föräldrar och ledare 

- Genom samåkning till träningar och matcher får alla möjlighet att delta även om 

föräldrar har förhinder att skjuts pga jobb med mera. 

- Alla får lika speltid, ej toppa laget! Fokus ska ligga på att alla ska ha roligt och få delta 

framom bra resultat och vinster. Berömma även när det går dåligt. 

- 100 % nolltolerans vad gäller alkohol och rökfritt vid planer och omklädningsrum 

oberoende om det är träning, match eller turnering. 

- Uttagning av laget, taktik och fördelning av speltid sköts av tränare och ledare. Samma 

gäller coachning under match. Föräldrar står för positiv feedback! 

- Positiv uppmuntran i med- och motgång. 

- Underlätta för tränare och ledare genom att alltid svara på förfrågningar i god tid 

gällande träningar, matcher och turneringsarbete. 

- Under match skall ”supportrarna” i mån av möjlighet inte stå på samma plats som 

tränare/ ledare. 

- I övrigt följer vi IF Frams drogpolicy. 

Operation spelregler för barn 9 år och ledare 
- Vi visar respekt mot varandra, våra motståndare och domare. Inga svordomar eller 

andra kränkande ord är tillåta varken på träning, match eller turnering. 



- Inget godis, läsk eller energidryck tillåts under träning, match eller turnering. 

- Tränare och ledare fördelar lika speltid under matcher. 

- Fotboll ska vara roligt! Resultatet är inte alltid det viktigaste. Glädjen att vara med 

kompisar och att ha kul är minst lika viktigt som resultat och segrar. 

- Träningar 1–2 gånger i veckan + matcher. Meddela tränare eller ledare vid förhinder 

att vara med på träning, match eller turnering. 

- Om man vill pröva på någon annan aktivitet är det OK, men meddela tränarna ifall det 

krockar med fotbollens träningstider. Annan träning kan även utveckla barnet inom 

fotbollen. 

Operation spelregler för barn 9 år/ föräldrar och ledare 
- Genom samåkning till träningar och matcher får alla möjlighet att delta även om 

föräldrar har förhinder att skjuts pga jobb med mera. 

- Alla får speltid, rättvist enligt träningsmängd, inställning och dagsform. ej toppa laget! 

Fokus ska ligga på att alla ska ha roligt och få delta framom bra resultat och vinster. 

Berömma även när det går dåligt. 

- 100 % nolltolerans vad gäller alkohol och rökfritt vid planer och omklädningsrum 

oberoende om det är träning, match eller turnering. 

- Uttagning av laget, taktik och fördelning av speltid sköts av tränare och ledare. Samma 

gäller coachning under match. Föräldrar står för positiv feedback! 

- Positiv uppmuntran i med- och motgång. 

- Underlätta för tränare och ledare genom att alltid svara på förfrågningar i god tid 

gällande träningar, matcher och turneringsarbete. 

- Under match skall ”supportrarna” i mån av möjlighet inte stå på samma plats som 

tränare/ ledare. 

- I övrigt följer vi IF Frams alkohol- och drogpolicy 

Operation spelregler för barn 10–12 år och ledare  
- Vi visar respekt mot varandra, våra motståndare och domare. Inga svordomar eller 

andra kränkande ord är tillåta varken på träning, match eller turnering. 

- Inget godis, läsk eller energidryck tillåts under träning, match eller turnering. 

- Tränare och ledare fördelar speltid efter träningsmängd och –deltagande. Mer träning 

=mer matchtid. 



- Fotboll ska vara roligt! Resultatet är inte alltid det viktigaste. Glädjen att vara med 

kompisar och att ha kul är minst lika viktigt som resultat och segrar. 

- Träningar 2–3 gånger i veckan + matcher. Meddela tränare eller ledare vid förhinder 

att vara med på träning, match eller turnering. 

- Om man vill pröva på någon annan aktivitet är det OK, men meddela tränarna ifall det 

krockar med fotbollens träningstider. Annan träning kan även utveckla barnet inom 

fotbollen. 

Operation spelregler för barn 10–12 år/ föräldrar och ledare 
- Genom samåkning till träningar och matcher får alla möjlighet att delta även om 

föräldrar har förhinder att skjuts pga jobb med mera. 

- Alla får speltid, rättvist enligt träningsmängd, inställning och dagsform, ej toppa 

laget! Fokus ska ligga på att alla ska ha roligt och få delta framom bra resultat och 

vinster. Berömma även när det går dåligt. 

- 100 % nolltolerans vad gäller alkohol och rökfritt vid planer och omklädningsrum 

oberoende om det är träning, match eller turnering. 

- Uttagning av laget, taktik och fördelning av speltid sköts av tränare och ledare. 

Samma gäller coachning under match. Föräldrar står för positiv feedback! 

- Positiv uppmuntran i med- och motgång. 

- Underlätta för tränare och ledare genom att alltid svara på förfrågningar i god tid 

gällande träningar, matcher och turneringsarbete. 

- Under match skall ”supportrarna” i mån av möjlighet inte stå på samma plats som 

tränare/ ledare. 

- I övrigt följer vi IF Frams drogpolicy 

Operation spelregler för ungdomar 13–15 år och ledare. 
- Vi visar respekt mot varandra, våra motståndare och domare. Inga svordomar eller 

andra kränkande ord är tillåtna varken på träning, match eller turnering. 

- Inget godis, läsk eller energidryck tillåts under träning, match eller turnering. 

- Tränare och ledare fördelar speltid efter träningsmängd och –deltagande. Mer 

träning =mer matchtid. 

- Fotboll ska vara roligt! Resultatet är inte alltid det viktigaste. Glädjen att vara med 

kompisar och att ha kul är minst lika viktigt som resultat och segrar. 



- Träningar 3–4 gånger i veckan + matcher. Meddela tränare eller ledare vid 

förhinder att vara med på träning, match eller turnering. 

- Om man vill pröva på någon annan aktivitet är det OK, men meddela tränarna ifall 

det krockar med fotbollens träningstider. Annan träning kan även utveckla barnet 

inom fotbollen. 

Operation spelregler för ungdomar 13–15 år/ föräldrar och ledare 
- Genom samåkning till träningar och matcher får alla möjlighet att delta även om 

föräldrar har förhinder att skjuts pga. jobb med mera. 

- Alla får speltid, rättvist enligt träningsmängd, inställning och dagsform. Fokus ska 

ligga på att alla ska ha roligt och få delta framom bra resultat och vinster. 

Berömma även när det går dåligt. 

- 100 % nolltolerans vad gäller alkohol och rökfritt vid planer och omklädningsrum 

oberoende om det är träning, match eller turnering. 

- Uttagning av laget, taktik och fördelning av speltid sköts av tränare och ledare. 

Samma gäller coachning under match. Föräldrar står för positiv feedback. 

- Positiv uppmuntran i med- och motgång. 

- Underlätta för tränare och ledare genom att alltid svara på förfrågningar i god tid 

gällande träningar, matcher och turneringsarbete. 

- Under match skall ”supportrarna” i mån av möjlighet inte stå på samma plats som 

tränare/ ledare.  

- I övrigt följer vi IF Frams drogpolicy. 

Riktlinjer för IF Frams skidsektionen, barn- och ungdomsidrott 
Att skapa intresse för skidningen och skidskytte inom föreningen och bland barn- och 

ungdomar i Saltvik och föreningsmedlemmar med en livskraftig och fungerande verksamhet. 

De aktiva deltar i klubbtävlingar och tävlingar inom landskapet och på nationell nivå. Att verka 

för en sund och ren idrottsutövning genom att följa den av ÅID fastställda drogpolicyn. 

Alla intresserade barn och ungdomar skall ges en möjlighet ägna sig åt längdskidåkning/ 

skidskytte oberoende av talang och förmåga och skapa hos de aktiva ett livslångt intresse för 

idrott och motion. Verksamheten är prestations och tävlingsinriktad där den aktive skall ges 

möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas som idrottsman och som individ. 

Genom kontinuerlig nyrekrytering till föreningen skapa ett tillräckligt antal aktiva skidåkare så 



att träningsgrupper kan bildas med regelbunden träning året om för aktiva från 8–10 år till 

seniornivå. 

Barn upp till och med 12 år 
Genom att arrangera klubbskidtävlingar och skidskolor så som ”skidkul”-projektet och bistå 

skolorna med resurser vid skidning i undervisningen. Jobbar föreningen för att skapa intresse 

för skidåkning bland barn åldern 7–12 år i föreningen och Saltvik. 

Ungdomar mellan 13–18 år 
Föreningens aktiva samarbetar i både tränings och tävlingsverksamheten med bl.a. ÅID, FSS 

och IF Åland för att ges möjlighet till bästa möjliga utveckling i sin idrottsutövning i 

längdskidåkning och skidskytte. 

Alkohol- och drogpolicy 
Se dokumentet alkohol- och drogpolicy på http://iffram.ax/om-oss/policy-och-riktlinjer/ 


