Håndbok - Visjon og verdier
Sarpsborg Fotballklubb
SFK vil tilby glede og utvikling til så mange som mulig, så lenge som mulig.
SFK skal kombinere satsing på barne- og ungdomsfotball med toppfotball og vår
ungdomsavdeling skal være blant landets ledende.
Hos oss skal alle få vokse - både på og utenfor banen.
SFK har stolt tradisjon og historie, og sammen skal vi skape fotballglede og nye stolte
øyeblikk.
Voks med Sarpsborg Fotballklubb
I SFK tilbyr vi glede og utvikling. Her er alle velkommen. Hos oss skal man få muligheten til å
vokse, både på og utenfor banen - og alle vil få sjansen til å oppleve gleden med fotball
uansett om man ønsker å spille med kameratene sine, eller satse på en karriere i fotballen.
Vi vil la så mange som mulig få denne muligheten og spille så lenge som mulig. Videre vil vi
inkludere, engasjere og involvere. Arbeidsoppgavene i en fotballklubb av vår størrelse er
mange, og vi er derfor både åpne for og avhengig av en bred engasjering. Velkommen til å
vokse i SFK du også.
Verdier vi deler i Sarpsborg Fotballklubb
Samhold - Kameratskap på laget og i klubben er viktig for all klubbaktivitet, men også i
livet. Et godt samhold vises gjennom at vi står sammen som et lag og en klubb enten vi
vinner eller taper. Vi står sammen som et lag og en klubb for å oppnå våre målsetninger. Vårt
flotte klubbhus er et viktig bevis på samholdet i klubben. Blir samholdet utfordret, er det
viktig at vi står sammen. Ingen er større enn klubben.
Stolthet - Sarpsborg Fotballklubb er en av de mest betydningsfulle fotballklubber i norsk
sammenheng. Historien har gitt oss mange stolte øyeblikk. Dagens medlemmer skal også
være stolte - våre medlemmer skal bringe klubben videre og gi klubben nye stolte øyeblikk.
Våre blå/hvite farger, vår klubblogo og vår drakt skal bæres med stolthet. Et medlem i
Sarpsborg Fotballklubb er et stolt medlem - vi respekterer fotballens lover og regler, vi
respekterer fotballens fair play og grunnregler. Vi er stolte over våre lagkamerater og
medlemmer. Vi er stolte over å tilhøre en klubb og et lag som er inkluderende og som alltid
opptrer med respekt overfor medlemmer, lagkamerater, motstandere og dommere.
Glede - Våre medlemmer driver med fotballaktivitet fordi det gir glede. Vi gleder oss over
gode prestasjoner på trening og i kamp. Vi gleder oss over at laget lykkes med noe man har
øvet på trening over lang tid. Vi gleder oss over alle foreldre og andre medlemmer som
gjennomfører dugnader og stiller opp på andre aktiviteter for at klubben skal lykkes med å
oppnå sine mål.
Videre skal Sarpsborg Fotballklubbs arbeid preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd.
All idrettslig aktivitet i Sarpsborg Fotballklubb skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.

