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Viktiga händelser under året
Expansion i Stockholm
•
18 nya föreningar
•
4 700 fler barn och ungdomar
•
Dunrossdagen belyste föräldrars engagemang
•
Cirka 150 möten med föreningarna

Antal föreningar Stiftelsen stöder
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Utbetalt stöd

Antal lag per sport

I vissa föreningar ingår flera sporter
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2016

Sammanfattning 2016

Inför 2017

Under 2016 gjorde Stiftelsen Dunross ett första insteg i Stockholm

Stiftelsen kommer under 2017 att fortsätta expandera i

där vi inledde samarbete med 16 föreningar. Resultatet av denna

Stockholmsområdet. Vi ser mycket positiv på den drivkraft som

satsning kommer vi förhoppningsvis att se under de kommande

våra Stockholmsföreningar visar upp och vi är övertygade om att

åren, men det är glädjande att vi redan nu har sett samarbetsef-

det finns fler föreningar som värnar barn- och ungdomars vård och

fekter där våra föreningar regelbundet samlas och diskuterar frågor

fostran. Vi är likaledes övertygade om att liknande krafter finns

rörande hur barn- och ungdomsidrott kan bedrivas än mer inklude-

på andra orter i Sverige och att vår modell har kapacitet att verka

rande. Det har bubblat av energi och idérikedom och under året har

även i andra städer. Redan under hösten 2016 fattade vi beslut om

vi beslutat utöka vår satsning i Stockholm.

samverkan med ytterligare 7 föreningar i Stockholm, men också med
en förening i Jönköping. Till detta skall läggas ytterligare fyra före-

I övrigt fortsätter Stiftelsen att växa även i Västsverige och det

ningar i Göteborgsområdet.

märks att allt fler runt omkring idrotten, såsom föräldrar och publik

Förbättrat ansökningssystem

nu förstår och är mer intresserad av syfte och mål med vår satsning.
Budskapet som loggan på tröjan ger är viktigare än själv loggan.

Under 2017 kommer vi att förbättra vårt ansökningssystem. Med

.

systemet har vi goda möjligheter att, baserat på föreningars inlämnade nyckeltal, följa trender i våra föreningar. Detta kommer alltså
ytterligare att förbättras. Allt för att vi skall kunna samverka och
stötta föreningar på bästa sätt. Självklart också för att föreningar
skall kunna få ut mesta möjliga av vårt samarbete.

Ny webbplats
Tanken är att integrera ansökningssystemet (där också klubbarnas
nyckeltal inlämnas) med en uppdaterad webbplats för Stiftelsen.
Målet är att ha en enklare och tydligare struktur där all information
finns för nedladdning.
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Ordförande har ordet
Ännu ett enastående år! Än fler föreningar men framför allt en
känsla av att allt bara blir bättre och bättre. Det sistnämnda, kanske
DET ÄR DÄR, I
DENNA MILJÖ, VI I
STIFTELSEN DUNROSS
& CO, FINNER VÅR
UPPGIFT I ATT STÖTTA
FÖRENINGARNA
I EN FOKUSERAD
SATSNING PÅ BREDD
OCH INKLUDERING.

lite i bjärt kontrast till den lite mer
oroliga känslan som finns i samhället
just nu. Här kan idrottsrörelsen skänka
både tröst och kraft. Jag vågar faktiskt
säga det, för jag var själv lite orolig i
min ungdom. För mig var idrottsrörelsen min räddning och den skänkte
mig mycket glädje. Så blir det dock inte
för alla barn och ungdomar, särskilt
inte när idrotten i för unga år blir alltför
Leif Nilsson

elitorienterad. Det är där, i denna miljö, vi i Stiftelsen Dunross & Co,
finner vår uppgift i att stötta föreningarna i en fokuserad satsning
på bredd och inkludering.
Just idrottsrörelsen lämpar sig väldigt bra för detta och genom den
så kallade Dunrossmodellen ger vi föreningarna riktigt bra verktyg
för att hantera osunda tendenser, som till exempel toppning och
annan exkludering. Vårt emblem på magen har i detta sammanhang

TACK FÖRÄLDRAR, L AGLEDARE, SPEL ARE

visat sig fungera väldigt bra, för alla vet ju vid det här laget att den

OCH ALL A ANDRA SOM ÄR MED OCH

symboliserar vettiga värderingar och justhet både på och utanför

HJÄLPER TILL - NI ÄR EN AV VÅRT L ANDS

plan. Inte minst är det viktigt för föräldrar, spelare och tränare att

VIKTIGASTE STÖTTEPEL ARE OCH DET ÄR

ständigt bli påminda om.

EN ÄRA FÖR OSS ATT FÅ VARA MED OCH

På samma sätt fungerar Dunross-modellen som ett verktyg, också

HJÄLPA TILL OCH GE ER DET DÄR LILL A

i andra sammanhang, som till exempel vid konflikter och för att

EXTRA .

förbättra klubbens ekonomi. Vi premierar nämligen klubbar vars
ekonomi är god och trendar åt rätt håll och föreningar som klarar av
att hantera konflikter.

Det viktigaste av allt
Sen får vi inte glömma det viktigaste av allt, nämligen den glädje
det skänker oss i Stiftelsen att se glada barn och därmed lyckliga
föräldrar i föreningar som blomstrar. På så sätt blir idrottsrörelsen
också en god samhällelig kraft, där barnen får god självkänsla och
vettiga värderingar samtidigt som de fostras till goda samhällsmedborgare. Detta är särskilt viktigt i det samhällsklimat vi har idag, där
demokratin blir allt skörare.
Till sist vill jag tacka alla fantastiska människor i de föreningar vi
stödjer. Tack föräldrar, lagledare, spelare och alla andra som är med
och hjälper till - ni är en av vårt lands viktigaste stöttepelare och
det är en ära för oss att få vara med och hjälpa till och ge er det
där lilla extra. Där är vi bara en liten, men ändå både stolt och viktig
katalysator.

Leif Nilsson
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Stödansvarig har ordet
När jag blickar tillbaka på idrotten när jag själv började att spela
på Kobbegårdens IP för Askims IK kan jag konstatera att det hänt
så oerhört mycket positivt. Det lag jag spelade i var mycket framgångsrikt, vi hade spelare som kommit långt i sin utveckling, och
jag tror nog att vi också hade spelare som inte kommit lika långt.
Som liten 8-åring minns jag hur jag som målvakt kunde sätta mig
vid ena stolpen och kika på när mina lagkompisar gjorde mål långt
där borta på motståndarnas planhalva. Vad jag också minns var det
ingen ledare eller förälder som pratade något om toppning. De bästa
spelade och det var inget konstigt med det. Det har som sagt hänt
mycket positivt sedan dess...
Sedan dess har kunskapen kring barns utveckling och hur det

Jan Juhlin

påverkar deras idrottsutövande ökat, vi har dessutom, idag, fler
utbildade ledare än vi någonsin haft tidigare. Det finns kurser inom
snart sagt alla områden vilket gör att de föreningar som väljer att
satsa på sina ledare har all möjlighet att skapa mycket goda förebilder och coacher för de barn som är aktiva i föreningen.
Det är väldigt lätt att lyfta upp det negativa som händer inom
barn- och ungdomsidrott och självklart skall vi inte blunda för det.
Vi i Stiftelsen är dock övertygade om att de goda exemplen inom

VI I STIFTELSEN ÄR DOCK ÖVERT YGADE

idrotten vida överväger de negativa. Vi är också övertygade om att

OM ATT DE GODA EXEMPLEN INOM

vårt stöd till idrottsföreningar har en positiv effekt och fungerar som

IDROTTEN VIDA ÖVERVÄGER DE

en katalysator till ytterligare stärkande insatser i föreningar. Sett till

NEGATIVA .

alla träningar och matcher som genomförs dagligdags i Sverige, är
antalet negativa händelser försvinnande få. Idrotten som grund för
vår demokrati är stark och våra ledare gör ett fantastiskt jobb.
Det är därför också mycket positivt att kunna konstatera att det
blåser förändringsvindar inom många specialidrottsförbund; vissa
av dem med lite skamfilat rykte om att fokusera på tidig selektering
och elitism. Tillsammans gör vi våra barn starka och fostrar dem till
fantastiska förestående människor med en livslång positiv syn på
idrotten.

Jan Juhlin
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Dunrossdagen

Resultat enkät Dunrossdagen

Årets Dunrossdag hölls i Skövde den 20 november med 174 engagerade deltagare.

Så här fördelade sig viktat snittbetyg (5 är högsta betyg):

Vi försöker alltid att hitta nya angreppsvinklar inför varje Dunrossdag.
I år lade vi fokus på föräldrarnas engagemang, både som ledare och
som publik. Med hjälp av Johan Fallby, idrottspsykolog som jobbat

Dunrossdagen som helhet:

4,57

mycket kring föräldrafrågan, arbetade deltagarna i workshop-

Information från Stiftelsen:

4,54

Arbetet i Stockholm:

4,00

Johan Fallby:

4,43

Samverkan med andra föreningar:

4,26

Skövde som mötesplats;

3,46

Lokalen:

4,06

Maten:

4,00

liknande former där det gavs mycket möjligheter att ta emot och
dela med sig av sina egna erfarenheter om vad som fungerat väl
när det gäller föräldraengagemang. Det är riktigt kul att konstatera
att de deltagare som var på plats var mycket nöjda och att brobyggandet och kunskapsdelningen var enorm.
Tidigare Dunrossdagar
2015 - Stenungsbaden med tema Talangbegreppet där Jesper
Fundberg föreläste om ”Talangutveckling eller talangavveckling”
samt att Kenth Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet
inom bredd- och elitidrott.

Slutsats

2014 - Öckerö med tema “Idrottsföreningar och sociala medier”

Då Dunrossdagen är en oerhört viktig aktivitet i

Enskede berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.

Stiftelsens arbete gäller det att lära sig av den enkät vi

2013 - Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”.

sände ut i samband med avslutningen av Dunrossdagen

Marie Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.

i Skövde. Betygen var generellt mycket höga, men där vi
finner möjligheter att förbättra oss är var vi träffas. 2017

2012 - Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga

års Dunross-dag kommer därför att hamna i Göteborg,

va dig själv!!!!. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring

med än bättre kulinariska alternativ...

missbruksfrågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva
ledarskapet.
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Stiftelsen Dunross-familjen
Bohuslän

Tullinge Triangelpojkar

Hjuviks AIK

Mölndal Bandy

GF Kroppskultur

Tyresö FF

Hovås Billdals IF

Mölndals IBF

Grohed/Ljungskile

Älta IF

Högsbo Basketklubb

Mölnlycke IF

IK Kongahälla

Hönö IS

Nol IK

Kungälvs HK

Uppland

IBF Backadalen

Näsets SK

Marstrands IBK

Ingarö IF

IBF/IBK Göteborg

Nödinge SK

Romelanda UF

Reymersholms IK

IF Mölndal Fotboll

Partille IBS

Sportlife IBK Kungälv

Spånga IS

IF Warta

Qviding FIF

Stenungsunds HK

Sundbybergs IK Fotboll

IF Väster

SK Höjden

Stenungsunds IBK

Ängby IF

IFK Björkö

Stenkullen GoIK

IFK Örby

Surte IS IBK

Stenungsunds IF
Vallens IF

Västergötland

IK Baltichov

Sävedalens IF

Ytterby IS

Alingsås HK

IK Nord

Torslanda HK

Alingsås KIK

IK Sävehof

Torslanda IK

Halland

Askims IK

IK Zenith

Utbynäs SK

HK Aranäs

Azalea BK

Jitex Mölndal BK

Västra Frölunda IF

Kullavik IF

Backa Handbollsklubb

Jonsereds IF

Älvsborg FF

Lindome GIF

Backatorp IF

KFUM Borås Basket

Älvstranden IBF

Lindome IBK

Bergums IF

Kinna IF

Älvängens IK

Onsala BK

BK Heid

Kortedala Idrottsförening

Öckerö IBK

Onsala IBK

BK Häcken

Kungsladugårds BK

Öckerö IF

Särö IK

BTK Linné

Kvarnby Basket Breddförening

Öjersjö IF

Särö Seahawks

Eriksbergs IF

Kållereds SK

Önnereds HK

Åsa IF

FBC Lerum

Kärra HF

Örgryte IS

Finlandia Pallo IF

Kärra IBK

Södermanland

Floda BoIF

Kärra KIF

Internationellt:

Enskede IK

Frölunda IBK

Landvetter Idrottssällskap

Chiparamba

Hanvikens SK

Fässbergs IF

Landvetter Wings

Järla IF FK

Guldhedens IK

Lerums IS

Övrigt stöd:

Rågsveds IF

Gunnilse IS

Lindås Waves IBK

Våga va’ dig själv!!!

Sickla IF

Hemsjö IF

Lundby IF

SNPF

Solberga BK

Hindås IBK

Lunden ÖBK

Per Lifvergren & Jonas Andersson

Stuvsta IF

Hisingsbacka FC

Mossens BK
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Övrigt stöd
Förutom stödet till idrottsföreningar lämnar Stiftelsen stöd till ett

Våga va’ dig själv!!!

flertal andra organisationer, som har barn och ungdomar i fokus.

Stiftelsen Våga va´ dig själv motverkar utanförskap hos ungdomar

Chiparamba Breakthrough Sports Academy

genom goda exempel och positiva aktiviteter. Ambitionen är att

Chiparamba är en fotbollsorganisation vars grundläggande mål inte

arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna och ständigt

bara är att spela fotboll utan att sprida kunskap om HIV/Aids och

pågående aktiviteter. Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck den

därmed bidra till att utrota denna förskräckliga sjukdom. Dunross &

1 juni 2005, till minne av dottern Linda. Avsikten med stiftelsen är att

Co har stöttat Chiparamba sedan 2003. De svenska initiativtagarna

vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle.

och eldsjälarna är Dan Allbäck och Lennart Bäckman som runt år 1996

Genom att skapa & främja aktiviteter som leder till personligt och

startade ett projekt i Zambia för att hjälpa hemlösa och fattiga barn.

kollektivt engagemang som grund till ett stimulerande fritids- och

Projektet gick ut på att med fotbollens hjälp locka till sig ungdomar

kulturliv. Exempel på aktiviteter är läger, skolprojekt, temadagar,

för att därmed kunna slussa in dem i en skolverksamhet så att deras

stipendie, alumni, återträffar, ”Dagen” och ledarutbildning.

utbildning kunde återupptas eller påbörjas. En viktig ingrediens i
denna verksamhet är också att ställa krav på spelaren att både sköta
sin skola och fotbollsträning/tävling. Chiparamba har haft med lag i
Gothia Cup flera år sedan dess.

Lifvergren & Andersson

BTK Linné

Genom ett samarbete med Per Lifvergren och Jonas Andersson

BTK Linné har en särskild historia för oss, då klubben ända sedan

möjliggör Stiftelsen för skolor och idrottsföreningar att få höra på

70-talets början legat företrädare för Dunross & Co, varmt om hjärtat.

Jonas och Pers livsöden. Föreläsningarna är enormt uppskattade och

Både som spelare och genom stöd på olika sätt. Därför finns BTK

ungdomar berörs och tar till sig av budskapet.

Linné med i Stiftelsens stödarbete, trots att bordtennis som bekant

Lifvergren & Andersson utför föreläsningar och utbildningar i alkohol/

inte är en lagsport, om man nu inte med det menar dubbelspel.

drog och mobbingfrågor. Vi är alla väl medvetna om att alkohol och

Dessa omständigheter ändrar dock inte det faktum att man i

drogproblem slår hårt mot individ, skola, företag & familj. Att höja

Dunrosshallen ute i Kviberg bedriver en mycket fin ungdomsverk-

kunskapen om alkohol och droger är ett ovärderligt instrument för

samhet. Göteborg var en gång mycket stora inom ungdomspingisen

arbetsgivare, ungdomsledare, lärare & förälder. Utbildningar bygger

och det är vår förhoppning att många fler ungdomar skall finna

på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av alkohol- och drog-

vägen tillbaka till denna mycket spännande och utvecklande sport.

problematiken, och den senaste utvecklingen på drogområdet.

Svenska Narkotikapolisföreningen
Våld och narkotika är dessvärre inget som minskar i vårt samhälle,
snarare tvärtom. Tillgängligheten av olika typer av narkotikaklassade
preparat via Internet gör frågan om att utbilda barn- och ungdomar
kring narkotikans faror viktigare än någonsin.
Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen
är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. SNPF stödjer
enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag
för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens
stadgar. Regelbundna utbildningskonferenser och seminarier med
kvalificerade föreläsare och instruktörer arrangeras. Föreningen

Ute vid Kviberg ligger Dunrosshallen som erbjuder en av de bästa pingis
lokalerna i Sverige. Att stödja hallar och arenor är dock ett undantag
och har sina historiska rötter.

håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet.
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Svar på vanliga frågor
VAD VILL STIFTELSEN?

Tanken är att vara en katalysator till och ge skjuts åt föreningarnas verksamhet, för att
därigenom stödja den självgenererande goda kraft som finns i föreningarna. Att ge en
”kickstart” och ytterligare bränsle till denna kraft är en av Stiftelsens viktiga grundpelare. Vi
vill att så nära 100 procent som möjligt av Stiftelsens medel skall komma ut till de föreningar
vi stöder. Det vi kallar den avbräcksobefintliga ansatsen.

VAD GÖR STIFTELSEN?

Förutom att lämna stöd till idrottsföreningar arrangeras en årlig inspirationsdag för
ledare – Dunrossdagen. Syftet med denna dag är att det ska vara en motivationsdag där
representanter från föreningarna får med sig många tankar och idéer. Dagen ska vara ett
tillfälle att bygga broar mellan föreningar och över idrottsgränserna.

VILKEN BET YDELSE HAR LEVERANS

Förutom de möten Stiftelsen har med föreningar så är det ett krav från Stiftelsens sida

AV NYCKELTAL?

att föreningarna en gång per år skickar in nyckeltal gällande centrala delar i föreningens
verksamhet. Nyckeltalen använder Stiftelsen sedan vid beslut om fortsatt stöd, där även
fakta från möten och händelser relaterade till föreningen tas med. Även här är nyckelorden
för ökat stöd, en positiv trend och ett skapande av mervärde.

VAD MENAR STIFTELSEN MED

Med mervärde avser Stiftelsen att stödet till en förening ska skapa en positiv kraft för att

MERVÄRDE?

en förening ska kunna utvecklas ytterligare. Om Stiftelsens stöd innebär att andra stöd
minskar har inget mervärde skapats. Det är därför viktigt att stödmottagaren fortsätter
med sina andra intäktsskapande insatser, såsom bidrag, sponsring, medlemsavgifter och
samhälleliga aktivitetsstöd med mera. En stödmottagare premieras därför om denne ökar
andelen andra intäktsinsatser efter det att man erhållit stöd från Stiftelsen.

VARFÖR GÖR STIFTELSEN DETTA?

Vårt motto är att idrotten ska bli en kraft och glädje, som kan tas med genom livet. Idrotten
är viktig för demokratins utveckling! Många unga har idag svårt att hitta sin plats i samhället.
Stiftelsen vill bidra till en meningsfylld fritid genom att skapa ett mer inkluderande och
dynamiskt samhälle där fler barn och ungdomar hittar sin naturliga plats. Engagemanget
bygger också mycket på personliga erfarenheter från egna idrottsliga karriärer från en
svunnen tid, men där minnena etsar sig fast.

VAD ÖNSKAR STIFTELSEN AV

Helt enkelt efterleva Stiftelsens stödkriterier & värderingar. Som ett kvitto på att föreningen

FÖRENINGEN?

anammat Stiftelsens stödkriterier och värderingar ska Stiftelsens logotype vara tryckt på
föreningens matchställ.

HUR VILL STIFTELSEN PÅVERK A?

Klubben
Ingen toppning i barnidrott till och med 12 år. Deltagande i matcher och cuper ska i denna
ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med. Vidare måste
föreningen ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare.
Dessutom ska föreningen motarbeta all form av mobbing, sexism och rasism samt följa
Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
Barnen & ungdomarna
Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika, ge dem likartade förutsättningar och möjlighet att utvecklas. Spelare i föreningen ska uppträda sportmannamässigt
på och vid sidan av planen.
Tränarna
Ledare och tränare ska vara föredöme och vinnlägga sig om att se barn och ungdomar utifrån
deras behov och förutsättningar.
Föräldrarna
Vi vill att föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredömen i samband med
träning och match.
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Så här följer Stiftelsen upp föreningarna
Varje år lämnar alla föreningar in nyckeltal vilket är vårt sätt att kunna

Diffusionsindex

följa klubbens utveckling. Är trenden rätt, skapar man mervärde och

5

utnyttjar man sin potential för ytterligare stöd och förstärkning av

4

klubben ekonomi? Siffrorna bildar underlag till våra tankar om nivå

3

på stöd för kommande år och ger samtidigt klubben information och

2

därmed verktyg till att förbättra sig ytterligare. Vårt motto är att allt

1

bra kan trots allt alltid bli bättre...

0
2012

2013

2014

2015

2016

-1
-2

Indexet visar på en klubbs utveckling

Index

totalt sett. Här finns en rad variabler

Snitt

Intäkter & utgifter

som antingen kan få plus eller minus.

2500 000 kr

Att komma till Dunrossdagen är en sån
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faktor.
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Hoppsan! Vad ser vi här? Flera år av

- kr

överskott med större intäkter än kost-
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nader är ju bra och tyder på en sund
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Utgifter

ekonomi. Men vad hände sista året.

Antal aktiva fördelat på flickor/pojkar

Bra kostnadskontroll?
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Man ligger här under genomsnitt

Flickor

Lok-stöd per medlem

vad Dunrossklubbarna får i LOK-stöd.
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Antingen har man minskat sina
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Dunrossmodellen
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen

i prick” om du så vill. De ska också vara dynamiska, så att medlens

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla:

mervärde kan “multipliceras” genom de goda och ideella krafterna
i föreningar och organisationer. Det är det vi kallar Den dynamiska
faktorn. För att få tillgång till dessa medel ställer vi krav på föreningen eller organisationen och att de skriftligen återkopplar till
Stiftelsen.
Spridningstavlan symboliserar de organisationer och föreningar
vi söker. Deras verksamheter ska vara så överensstämmande att
stöden kan likformas och dupliceras. På så sätt kan uppföljning
också ske på ett så effektivt sätt som möjligt i enlighet med ovan.

Pilens skaft utgör de medel som Stiftelsen bidrar med. Av de medel

På det sättet tror vi att de satsade medlen kan ge ett bra genomslag

som kommer in i Stiftelsen ska så nära 100 procent som möjligt

och spridning. Vi kallar det Den duplicerbara modellen.

komma ut till de projekt som vi satsar på. Här vill vi vara bäst i
klassen och har därför skapat ett uttryck som vid en första anblick

Vill du veta mer?

kan verka invecklat men egentligen är ganska enkelt. Målsättningen

På Stiftelsens webbsida, www.stiftelsendunross.se, kan du läsa mer

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att

om vårt arbete, våra värderingar & stödkriterier och mycket annat.

målet är att alla medel som Stiftelsen får in oavkortat – utan att

Där kan du också finna vår stödpolicy i sin helhet.

kosta något på vägen – ska gå till det verkliga syftet: en meningsfylld tillvaro för barn och ungdomar.

Styrelsen

Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna

Ordförande Leif Nilsson (sittande till vänster), Sven Norfeldt

medlen ska ge så mycket effekt som möjligt. Det ska ske genom att

(stående till vänster), Jörgen Persson (stående till höger) och Tove

projekten är fokuserade, effektiva och framförallt tydliga, eller ”mitt

Norfeldt (sittande till höger).

Styrelsen i Stiftelsen Dunross & Co
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Föreningar som
bär Stiftelsen
Dunross & Co’s logotype
Värderingar
& stödkriterier
har gett sitt
löfte att följa nedan angivna kriterier.
Föreningar som bär Stiftelsen Dunross & Co’s logotype har
gett sitt löfte att följa nedan angivna kriterier.

Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott till och med tolv år.
Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på
kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och
utifrån grundtanken att alla ska vara med.
•
I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att
alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.
•
Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem
förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
•
Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.
•
Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och
match.
•
Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
•
Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
•
Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
•
Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska
förekomma inom föreningens lag.
•
Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen
presenteras för föreningens ledare.

Vill du vara med och stötta Stiftelsen Dunross & Co?
Läs mer på stiftelsendunross.se
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