Spelarförbindelse Enskede IK P16 - P19
Bakgrund
Enskede IK satsar stora resurser och lägger ner mycket arbete på att skapa en verksamhet i P16 – P19
som syftar till att erbjuda alla spelare möjligheten att nå sin fulla potential inom fotbollen, oavsett
slutnivå. För att möjliggöra detta ställer föreningen arvoderade resurser för lag- och specialträning,
fysioterapi/rehabilitering samt kost och näringslära till verksamhetens förfogande. För att kunna ta del
av denna verksamhet tillkommer en avgift för spelarna, men också krav på motprestationer i form av
ambition och deltagande.

Förbindelse
För att delta i denna verksamhet förbinder jag mig att:
●

Respektera spelare och ledare oavsett lag eller klubb, supportrar, domare och övriga kontakter
samt att alltid uppträda sportsligt och som ett föredöme för andra.

●

Svara på kallelser i tid samt komma i tid till träning och match med komplett utrustning samt
hålla ordning på densamma.

●

Delta i alla träningar och hela träningarna, undantaget vid sjukdom, skada eller
överenskommelse med ledare för mitt lag. Ha inställningen att ge 100% på varje träning och
match.

●

Vid varje träning och match ta ansvar för att allt material, som t.ex. konor och ivägskjutna
bollar på och utanför planen, hämtas tillbaka till materialväska och bollsäck.

●

Av respekt för mig själv, mina medspelare och mina ledare, förbereda mig för träning och
match genom rätt kost, tillräckligt med sömn/vila och komma med fokus på uppgiften.

●

Vid skada utföra min rehabilitering på det sätt som är överenskommet med ledare och/eller
fysioterapeut.

●

Planera mina dagar så att jag hinner med både skolarbete, läxor och träning.

●

Inte prova någon form av drog, alkohol eller tobak av respekt för min kropp, min omgivning
och mina medspelare.

●

Följa SvFF:s och RF:s regelverk kring matchfixning, vilka bl.a. innebär att säga nej till att
medverka och att informera sin tränare om man blivit erbjuden att medverka eller får
kännedom om matchfixning. Läs mer på https://minmatch.se/sv/

●

I tid betala Enskede IK:s ordinarie beslutade avgifter – medlemsavgift, träningsavgift,
verksamhetsavgift samt för beställda träningskläder.
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