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Verdier
Verdigrunnlaget handler om hvordan vi ønsker å framstå som klubb, og hvordan dette skal
prege all vår adferd. Dette handler om hvordan vi vil at våre felles leveregler skal være.
Verdigrunnlaget er viktig fordi det skaper stabilitet, det gir krefter og retning for fremtidig
handling, det skaper identitet og gir grunnlag for kommunikasjon og handling.

Respekt
Alle skal møtes med respekt uansett rolle og arena. Det dreier seg om respekt ovenfor
konkurrenter og medspillere. Respekt for trenere, ledere, dommere, foresatte og støtteapparat
uansett bakgrunn.
Respekt er en grunnpilar i Fair Play, Respekt bygger på å utvikle selvfølelse, hele mennesker og
gi alle i klubben en trygghet.

Fellesskap
Som medlem av Kirkenes IF er du en del av et større fellesskap. Foreningens prosesser og
beslutninger krever deltakelse og skal være åpne. Vi er en klubb for alle. Sammen jobber vi mot
våre mål. Vennskap, tilhørighet og samhold er med på å styrke vårt arbeid.

Begeistring
I Kirkenes IF skal det handle om å skape begeistring og ta vare på egenverdien med å drive
idrett.
Glede er grunnleggende. Idrettsglede er avgjørende for å lykkes. Flest mulig skal kunne delta
lengst mulig og bli best mulig.
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Hva betyr disse verdiene?
Som barn betyr dette:
Jeg må være snill mot alle på laget
Jeg følger foreningens regler
Jeg må takke ordentlig for kampen
Jeg hører på treneren min
Jeg får nye venner i klubben

Som ungdom betyr dette:
Jeg følger foreningens regler
Jeg tar ansvar og bidrar til at klubben er et godt sted å være
Jeg viser respekt for andre
Jeg har en positiv innstilling og ønsker at vi utvikler oss sammen
Jeg snakker med andre, ikke om andre

Som trener betyr dette:
Jeg skal utvikle andre ved å øke egen kompetanse som trener
Jeg jobber for at utøvere på alle nivåer får en positiv opplevelse på trening og i konkurranser
Jeg samarbeider med andre trenere og lag i klubben for å fremme utvikling av utøvere
Jeg er positiv og gir konstruktive tilbakemeldinger
Jeg følger retningslinjene i KIF-håndboka og FairPlay-reglene

Som foresatte betyr det:
Jeg viser stolthet og er engasjert i forhold til KIF
Jeg snakker positivt om trening, trenere, utøvere og andre foreldre
Jeg stiller på dugnader og foreldremøter
Jeg sier hei til utøvere og andre foreldre
Jeg følger foreldrevettreglene
Jeg er opptatt av FairPlay – heier på alle og viser respekt for motstandere og dommere.

Som tillitsvalgt betyr dette:
Jeg er bevisst på å gjøre noe meningsfylt for andre
Jeg er modig og godt forberedt
Jeg skaper engasjement ved å involvere flere
Jeg er ansvarlig for mine valg
Jeg snakker med folk.
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