
Verdier og målsettinger for KFUM G04  

Disse verdiene er styrende ifht hvordan vi ønsker å fremstå ovenfor hverandre på trening og 

på kamp. Disse verdiene har som hensikt å bidra til: 1) personlig utvikling som menneske og 

spiller og 2) resultater og styrke samholdet innad i G04. 

Tørre – Det er lov til å gjøre feil, men vi skal alltid prøve å rette opp egen feil. Det 

forventes at vi reflekterer over egne feil og søker etter lærdom av hva som gikk bra og hva 

som gikk dårlig og hvordan vi kan bli enda bedre 

Lytte – Vi skal ta til oss innspill fra trenere og medspillere. Alle ønsker at du skal bli bedre 

Bidra – Som spiller for G04 forventes det at du aktivt bidrar til å hjelpe medspillere med 

positiv og konstruktiv feedback for å løse ulike kampsituasjoner for eksempel.  

Lojale – Vi legger alltid ned 100% arbeid, både med og uten ball og i angrep som i forsvar. 

Fotball er en lagsport og resten av laget er avhengig at du yter maksimalt hver gang. 

Fokus og Kvalitet – 100% fokus på arbeidsoppgavene uansett resultat og still krav til 

lagkamerater om kvalitet. Som for eksempel bedre oppvarming før treningene begynner. 

Fair Play – vi respekterer ALLTID dommer, medspiller og motspiller! 

 

Målsetninger dere ønsker å bli enda bedre på i 2019: 

• Holdninger, jobbe med og ikke skjefte på dommer, medspiller eller motspiller. 

Samtidig skal vi bli bedre på språkbruk (altså få ned banning for eksempel) 

• Mer egentrening sammen og med kvalitet 

• Bedre til å reflektere over egne prestasjoner og ta læring av dette 

• Bedre til å coache hverandre og stille krav til kvalitet på trening og i kamp 

• Sportslige: mer vridning av spill og skyte mer  

Ved brudd på våres verdier vil det først gis en muntlig advarsel med begrunnelse, før vi 

endrer på spilletid / treningsarena / kamparena. Verdier trumfer prestasjon til en hver tid.  


