Barn- och ungdomsriktlinjer för Fornföreningen
Fibula
Barn- och ungdomsriktlinjerna är framtagna med utgångspunkt i föreningen Forrnföreningen
Fibulas seniorverksamhet och inriktar sig på såväl idrott som hantverkande och
allmänbildning. Barn- och ungdomsriktlinjerna uppdateras vid behov i mars/april varje år. De
finns tillgängliga på föreningens hemsida www.fibula.ax och delas ut till ledarna vid
säsongsstart. Föräldrar informeras i början av varje säsong.
Barn- och ungdomsansvarig säsongen 2017 är styrelseledamot Johan de Mander.
För information om hur föreningen är organiserad hänvisas till styrelsen i Fornföreningen
Fibula.
Föreningens policy i sin helhet, verksamhetsplan för aktuell säsong samt föreningens
drogpolicy finns tillgängliga på föreningens hemsida, www.fibula.ax.
Föreningens verksamhet
Fibula är en förening med drygt 150 medlemmar. 2016 gjordes en nystart med inriktning på
att bygga upp en kvalitativ och hållbar barn- och ungdomsverksamhet samt att skapa
hållbara organisationsstrukturer. Fibula har även ett bågskyttelag, ett båtlag, en stridsgrupp
och hantverkare. Fibula har idag ingen utvecklad barn- och ungdomsverksamhet. De barn
och ungdomar som finns i föreningen är med på samma arrangemang som seniorerna.
Tanken med utvecklandet av barn- och ungdomsverksamhet är att skapa en miljö som är
bättre anpassad för dem. Verksamheten hålls i Vikingabyn i Kvarnbo, Saltvik. Deltagande är
inte begränsat till bostadsort.
Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att genom olika aktiviteter främja medlemmarnas fysiska fostran
och verka för ett gott kamratskap. För att förverkliga detta strävar föreningen efter att
aktivera sina medlemmar med meningsfull verksamhet och lära ut förutsättningar för
historiskt återskapande samt att i slutskedet få fram kompetenta och välutbildade historiska
återskapare som kan hävda sig på internationell nivå.
Föreningen vill värna om autenticitet.
För de allra yngsta är vi måna om att skapa ett bestående intresse för historiskt
återskapande utan hets och tvång.
Alla som vill ska få vara med, oavsett ambitionsnivå. Föreningens vision är att kunna erbjuda
möjligheter såväl för dem som vill satsa på historiskt återskapande som för dem som ser
verksamheten som pyssel hobby.

Ledare för barn- och ungdomslagen
Varje grupp/lag skall ledas av minst en utbildad ledare och därtill en eller flera assisterande
ledare. Nya ledare skall så snart som möjligt under sitt första år gå en ledarutbildning.
Ledarna är medvetna om att de betraktas som föredömen för barnen och ungdomarna, och
därmed bör agera sportsligt, rättvist och ärligt samt använda ett vårdat språk. Ledarna ska
verka för fair play, laganda och god stämning i gruppen, behandla återskaparna rättvist och
motverka mobbning och diskriminering i alla dess former. Ledarna ska vidare arbeta för att
skapa ordning, reda och trivsel, samt hålla förberedda träningar och kurser med meningsfullt
innehåll. Styrelsen rekommenderar att ledarna regelbundet deltar i ledarutbildningar. Alla
tränare över 18 år förutsätts lämna in utdrag ur brottsregistret till föreningens styrelse såvida
de inte redan inom sitt yrke arbetar med barn och ungdomar och där uppvisar motsvarande
utdrag.
Deltagare i barn- och ungdomsgrupperna
Deltagare förväntas komma i tid till träning och kurser och vara väl förberedda. Frånvaro
meddelas.
Deltagare förväntas lyssna på och följa anvisningar från ledare. Deltagare förväntas vidare
visa hänsyn mot och uppmuntra varandra. Det förväntas att alla deltagare gör sitt bästa,
efter egen förmåga.
Riktlinjer för barnidrott upp till 12 år
Alla är välkomna att delta – i mån av plats.
Träningar och kurser hålls en till två gånger i veckan.
Det uppmuntras att barnen håller på med flera olika aktiviteter.
Tonvikten ligger på kamratskap, inte på resultat. Det primära är att ha roligt med stora inslag
av lek.
Barnen får lära sig att lyssna på ledarna och följa deras instruktioner.
Alla barn ska behandlas likvärdigt oberoende av kunskap och förmåga inom verksamheten,
samt oberoende av kön, etnicitet eller religion.
Det huvudsakliga målet är att deltagarna får utveckla sin kunskap, får motion, får utveckla
sin motorik och får positiva erfarenheter av såväl idrott som hantverk.
Riktlinjer för ungdomsidrott (13-18 år)
Alla är välkomna att delta – i mån av plats.
Träningar och kurser hålls en till två gånger i veckan
Aktiviteternas svårighetsgrad anpassas till ökade kunskaper och stigande ålder.
Målet är att alla deltagare ska ha möjlighet att vidareutvecklas enligt sin egen färdighets- och
ambitionsnivå. Deltagare kan i vissa fall erbjudas att träna med äldre grupper.
Alla deltagare uppmuntras att utbilda sig till ledare.
Historiskt återskapande skall vara roligt!

Till dig som förälder
Föräldrarna har en viktig roll inom barn- och ungdomsverksamheten. Föräldrar får gärna
närvara vid Träningarna och kurser eller komma in och hälsa vid lämning/hämtning.
Intresserade föräldrar är välkomna att fungera som assisterande ledare eller att utbilda sig
till ledare.
Föräldrar som närvarar vid träningar och kurser, eller på annat sätt medverkar i föreningens
verksamhet förväntas medverka till god stämning och i övrigt följa samma riktlinjer som
deltagare och ledare.
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