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 BARN- OCH UNGDOMSIDROTT 
GUIF 
I SAMHÄLLETAnvisningarna ska vara vägledande  

för all verksamhet i GUIF. De ska vara 

ett stöd för ledare vid träning och  

tävling. De ska hjälpa  förtroendevalda 

att fatta kloka beslut som rör barn  

och ungdomar och de ska beskriva  

vilken typ av förening GUIF är för

 föräldrar och medlemmar  

på ett enkelt sätt.

GUIF vill vara en stark samhällsaktör. Vi 
vill ta plats i närsamhället genom att odla 
goda relationer med medborgarna, det 
vill säga våra medlemmar och medlem-
mars anhöriga. Vi tror på att söka sam-
verkan med andra organisationer och 
aktörer i Umeås östra stadsdelar som är 
vårt upptagningsområde. Tillsammans 
kan vi åstadkomma mer. För oss är det 
också självklart att ta plats i den offent-
liga debatten som rör barns och ungdo-
mars idrottande. Vi ska aktivt arbeta för 
att idrottsytor byggs i takt med att Umeå 
växer och expanderar.

Genom utbildade ledare, engagerade  
föräldrar och rörelserika barn och ung-
domar vill vi skapa en föreningsmiljö som 
är välkomnande, inkluderande och som 
bidrar till en fritid som är aktiv och gläd-
jefull. Utgångspunkten i allt vi gör vilar 
på vår värdegrund; Glädje, Utveckling, 
Inkludering och Fair-play. Genom det vill 
vi vara en del i att skapa ett närsamhälle 
som präglas av trygghet och gemenskap. 

Med idrott och fysisk aktivitet som navet i 
vår verksamhet vill vi erbjuda en plats för 
engagemang där vi lär av varandra, där vi 
stärker gamla band och skapar nya med 
de människor vi möter.  

Genom att bedriva en verksamhet där 
vi värnar om mångfald, jämställdhet, 
inkludering och rätten till att delta och 
behandlas lika hoppas vi kunna skapa en 
plats där varje individ får möjlighet att 
växa och utvecklas utifrån sina drömmar 
och ambitioner.  

Utgångspunkten  
i allt vi gör vilar på 
vår värdegrund; 
Glädje, Utveckling, 
Inkludering och 
Fair-play. 



TRÄNING & TÄVLING Träning & tävling – Anvisningar 

Tränings- och tävlingsarenan är hjärtat i 
GUIF:s verksamhet. Det är där vi samlas, 
träffar gamla och nya kompisar, med 
idrotten som förenande drivkraft . Oav-
sett roll i föreningen sluter vi tillsammans 
upp bakom klubbmärket och föreningen 
präglas av vårt beteende och bemötande 
mot varandra i vardagen, såväl på som 
utanför tränings- och tävlingsarenan.  

När barn och ungdomar i Umeås östra 
stadsdelar vill idrotta vill vi att GUIF 
ska vara platsen där de hittar sin idrott. 
Därför välkomnar vi alltid nya idéer, nya 
träningsformer och nya idrotter. 

Vi vill möjliggöra deltagande i flera olika 
idrotter. Det vet vi är positivt för både pre-
station och för hur länge barnen stannar 
inom idrotten. Därför satsar vi på tidig 
generalisering istället för tidig speciali-
sering.  

I GUIF ska träningen ledas av utbildade 
tränare som planerar verksamheten 
utifrån respektive specialidrottsförbunds 

riktlinjer. Det gör att barn och ungdomar 
får möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och ambitioner. 

En tränare inom GUIF strävar alltid efter 
att alla deltagare ska få:
•  uppleva glädje i både träning och  

tävling.
•  känna gemenskap och tillhörighet.
•  känna sig duktiga och kompetenta.
•  påverka och styra det aktiviteter de är 

delaktiga i.  

Inom barnidrott är leken en naturlig del 
och bidrar till att öka förutsättningar 
för att barnen ska må bra, förstå omgiv-
ningen, kunna samarbeta, ta initiativ och 
uttrycka känslor. En bra lek bör bygga på 
god balans mellan färdiga lösningar och 
uppgifter som stimulerar kreativiteten. 
Även om leken får mindre utrymme i 
ungdoms- och senioridrott så ska glädjen 
alltid stå i fokus.

Tävlingen är viktig för många barn och 
ungdomar. Den har ett egenvärde och är 
ett moment som många ser fram emot. 
Men det är viktigt att komma ihåg att 
tävlingen inte alltid är drivkraften och 
att utformningen av tävlingen har stor 
betydelse. Om långsiktiga resultat och 
motorisk utveckling ska uppmuntras får 
t.ex. inte tävlingen eller vuxna premiera 
kortsiktiga resultat eller ge fördelar till 
de tidigt utvecklade barnen och ungdo-
marna.

Livslångt intresse
Idrott för barn och ungdomar ska utfor-
mas på ett sätt som ger ökad kunskap 
och förståelse för idrotten samt för att 
skapa ett intresse för idrott och fysisk 
aktivitet som sträcker sig genom hela 
livet. 

•  Idrott för barn och ungdomar ska  
inriktas på lärande och långsiktig 
utveckling. 

•  Ska se till de aktivas olika  
förutsättningar. 

•  All aktivitet syftar till att skapa  
rörelseglädje som bidrar till livslångt 
idrottande.

Allsidighet 
Allsidighet är en central del i all träning 
för barn och ungdomar. Det är grund-
läggande för att bibehålla ett fortsatt 
intresse för idrott och viljan att utforska 
nya aktiviteter. 

•  Aktiva i GUIF ska ges möjlighet att testa 
och utöva flera olika idrotter inom GUIF. 
De ska dessutom uppmuntras till att 
testa olika idrotter i andra föreningar.  

•  Idrotten i GUIF ska organiseras så att 
den möjliggör aktivt deltagande i flera 
idrotter. Vi tar hänsyn till detta genom 
att försöka undvika krockar i fördelning 
av träningstider.  

•  Träningen i GUIF ska vara allsidig och 
varierad oavsett träningsmängd och typ 
av idrott.   

•  All träning i GUIF för barn ska innehålla 
de motoriska grundfärdigheterna. 

 
Enkelhet
Idrott i GUIF ska i första hand bedrivas i 
närområdet.  

•  Träning i GUIF ska planeras och genom-
föras så att resandet minimeras. 

•  Barn och ungdomar ska så långt det 
är möjligt träna i nära anslutning till 
hemmet.

 
Långsiktig utveckling
Verksamheten för barn och ungdomar 
i GUIF ska utformas så att den stimu-
lerar till långsiktig idrottslig utveckling 
och motverkar toppning och utslagning. 
Oavsett ambitionsnivå ska aktiva ges 
möjlighet till idrottande och utveckling i 
GUIF.

•  Alla barn och ungdomar i GUIF har rätt 
att utvecklas i sin idrott. 

•  Ledare ska ta hänsyn till den aktives 
utvecklingsnivå.

•  Alla deltagare på matchen ska delta så 
mycket som möjligt.  

•  Den långsiktiga utvecklingen ska alltid 
sättas före kortsiktiga resultat i all 
barn- och ungdomsidrott. 

Vi vill möjliggöra 
deltagande i flera 
olika idrotter. Det 
vet vi är positivt 
för både prestation 
och för hur länge 
barnen stannar 
inom idrotten



LEDARSKAP Ledarskap – Anvisningar 

Ledarskapet är centralt för att skapa ett 
livslångt intresse för idrott och fysisk 
aktivitet. I GUIF är ledarna stommen i 
bygget för att få en så bra verksamhet 
som möjligt och bedriva aktiviteter som 
får barn och ungdomar att vilja fortsätta 
idrotta.  

GUIF värnar om såväl nya som gamla 
ledare och vill skapa utrymme för att 
alla som vill ska ha chans att engagera 
sig, oavsett erfarenhet eller ålder. Vi vill 
att steget från att vara spelare till att bli 
ledare ska vara naturligt i GUIF. Därför är 
utbildning för unga ledare särskilt viktigt, 
dels för att ge social och mental utveck-
ling, samtidigt som ungdomar har möjlig-
het att stanna kvar i föreningen oavsett 
om de är aktiva i en idrott eller inte.  

Ledarna i GUIF ska skapa en miljö där de 
aktiva känner trygghet både i sig själva 
och i gruppen. En plats där alla vågar 
lyckas och misslyckas. Ledarskapet ska 
anpassas till de aktivas ålder, fysiska, 
psykiska och sociala behov och mognad. 
Oavsett ålder på de aktiva ska ledar-
na i GUIF leda och träna enligt mottot, 
“skynda långsamt, träna långsiktigt”, 
där utveckling alltid ska vara överordnat 
resultat.  

Ledarnas kunskap
Att vara ledare inom GUIF är ett stort 
ansvar och i de grupper GUIF ansvarar 
för finns barn och ungdomar med olika 
drömmar och förväntningar på sitt 
 idrottande. För att kunna möta detta  
förväntas ledare ta ansvar för både  
planeringen av sin grupps verksamhet 
och  sin egen utveckling som ledare. 

•  GUIF:s ledare ska vara utbildade för 
sina uppgifter. Utbildningen ska

anpassas för den åldersgrupp som  
ledaren ansvarar för.
•  GUIF:s verksamhet ska ledas av ledare 

med grundläggande kunskaper om 
barns fysiska, psykiska och sociala 
utveckling. 

•  GUIF:s barn- och ungdomsledare ska 
genomgå minst en grundtränarut-
bildning eller motsvarande utbildning 
godkänd av specialidrottsförbund. 

•  GUIF:s ledare ska medverka vid interna 
utbildningar och träffar som anordnas 
av föreningen.

Kontinuerlig utbildning 
GUIF:s ledare ska kontinuerligt ges  
möjlighet till utbildning för att fördjupa 
sina kunskaper om såväl tränings- 
planering inom den egna idrotten som 
barns och ungdomars olika behov och 
utveckling. Ledarskap ska vara en natur-
lig del av ungdomars idrottsutbildning 
som en stimulans till och förberedelse för 
framtida ledaruppdrag.

•  GUIF ska årligen se över och vid behov 
uppdatera planer för att höja kompe-
tensen hos såväl nya som mer erfarna 
ledare/tränare. 

•  GUIF ska erbjuda föräldrautbild-
ning i samband med introduktionen i 
klasslagsverksamheten. 

•  GUIF ska erbjuda ungdomar olika  
former av ledarutbildningar. 

•  GUIF har ett mentorsprogram för de 
unga ledare som vill testa på ledarskap. 

Oavsett ålder på de  
aktiva ska ledarna i GUIF 
leda och träna enligt 
mottot ”skynda lång-
samt, träna långsiktigt” 
där utveckling alltid ska 
vara överordnat resultat.



DELAKTIGHET Delaktighet – Anvisningar 

Vi är övertygade om att en hög grad av 
delaktighet och att själv kunna påverka 
sin tillvaro leder till ett större engage-
mang, oavsett om du är aktiv idrottare, 
ledare, förälder eller på något sätt ideellt 
engagerad i eller kring GUIF.  

Delaktighet och medskapande
GUIF ska på alla nivåer i föreningen ta 
tillvara på medlemmarnas och då fram-
förallt barns och ungdomars erfarenheter 
och synpunkter på hur vi bedriver vår 
verksamhet. 

•  Samtliga barn och ungdomar ska ges 
möjlighet att påverka och forma den 
verksamhet de befinner sig i. Ett stort 
ansvar ligger på tränarna för de enskil-
da lagen. 

•  I takt med ökad ålder ska de aktiva ges 
större inflytande. 

•  Forum som är kända för medlemmarna 
(barn, ungdomar och vuxna) ska finnas 
för att ta tillvara åsikter. 

 
Lärande
Barn och ungdomar ska ges möjligheter 
att skaffa sig kunskaper om de faktorer 
som påverkar deras idrottande och få in-
flytande över beslut som påverkar dessa. 

•  Barn och ungdomar ska med stigande 
ålder få ökad kunskap om grundlägg- 
ande träningslära, fysiologi, anatomi, 
kost, skador m.m.  

Vi är övertygade om 
att en hög grad av 
delaktighet och att 
själv kunna påverka 
sin tillvaro leder till ett 
större engagemang



TRYGGHET & SÄKERHET Trygghet & Säkerhet – Anvisningar 

GUIF vill skapa en miljö fri från diskri-
mineringar och kränkningar där alla har 
en plats oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

I GUIF ska varje individ känna sig sedd 
och hörd och uppleva samhörighet oav-
sett roll i föreningen. Vi vill lära barn och 
ungdomar mer än de idrottsliga färdighe-
terna, exempelvis ta ansvar, visa respekt 
och hänsyn, schyssta värderingar, och 
rätten till medbestämmande.   

För att verksamheten i GUIF ska fort-
sätta vara bra och kunna bli ännu bättre 
måste vi alltid jobba med att utveckla vår 
förening och våra idrottsmiljöer. Detta gör 
vi bland annat genom att säkerställa att 
den idrott som erbjuds genomförs i mil-
jöer som är trygga och säkra för de som 
väljer att vara med oavsett vad de har för 
ambitioner med sitt idrottande. 

Trygg idrottsmiljö
GUIF ska erbjuda alla barn och ungdomar 
en kamratlig och trygg idrottsmiljö. 

•  Det ska finnas minst två närvarande 
vuxna per lag/grupp vid varje tränings- 
och tävlingstillfälle. I GUIF strävar vi 
efter att vid träning vara minst en ledare 
per 8 barn upp till 12 år, och en ledare 
per 12 ungdomar över 12 år.

•  GUIF ska regelbundet arbeta med akti-
viteter som syftar till att skapa en trygg 
idrottsmiljö.

•  GUIF ska årligen säkerställa att all rele-
vant materiel inte utgör en säkerhets- 
eller skaderisk. 

•  Styrelsen i GUIF ska i samband med 
alla större beslut som rör barn och 
ungdomar klargöra konsekvenserna 
av dessa ur barnens och ungdomarnas 
perspektiv. 

•  GUIF ska ha en uppdaterad handlings-
plan för hur vi ska förebygga att barn 
och ungdomar far illa. 

•  Alla ledare inom GUIF ska uppvisa ett 
begränsat registerutdrag för föreningen. 

 
Fair play och dopning
Idrott för barn och ungdomar ska bedri-
vas med utgångspunkt i idrottsrörelsens 
gemensamma värderingar. Barn och 
ungdomar ska i idrottsverksamheten få 

lära sig att ta hänsyn och visa respekt till 
kamrater och ledare, samt lära sig vikten 
av rent spel. Alla inblandade ska aktivt 
motverka bruket av doping och andra 
regelöverträdelser. Vidare är GUIF en 
tobaks-, alkohol- och drogfri förening.

•  GUIF ska löpande arbeta för att  
motverka dopning. 

•  GUIF ska löpande arbeta med att mot-
verka matchfixning.

•  GUIF ska ha en uppdaterad handlings-
plan som vägleder hur föreningens 
medlemmar ska arbeta för att främja 
rent spel. 

•  Ledare och föräldrar ska undvika att 
nyttja tobak vid föreningsaktiviteter.

•  GUIF ska ha en uppdaterad tobaks-, 
alkohol- och drogpolicy.

Vi vill lära barn och 
ungdomar mer än de 
idrottsliga färdighe-
terna, exempelvis ta 
ansvar, visa respekt 
och hänsyn, schyssta 
värderingar och rätten 
till medbestämmande




