Stattena IF - Vi gör fotboll roligt!
Stattena IF är en klubb med anor och bildades redan 1922. Under tidiga år i klubbens historia spelade
herrlaget i Allsvenskan under två säsonger. Damlaget har spelat i Allsvenskan hela tretton säsonger
och parkerar på sextonde plats i den Allsvenska maratontabellen för damlag. Senast 2009 spelade
Stattenas damer i Allsvenskan. Idag är klubben en mycket levande fotbollsklubb med över 12 lag allt
ifrån barn och ungdomar till dam- och herrseniorer. Klubbens representationslag i damseriespelet
spelar säsongen 2015 i Dam division 1 medan herrarna spelar i division sju. Vi huserar på
Olympiaområdet där vi också har egna lokaler med kansli och kontor.
Filosofi:
Stattenas filosofi är enkel. Vi bedriver fotbollsundervisning från 7-8 års ålder upp till senioråldern.
Under ungdomsåren formas våra barn och ungdomar till att bli individer med god självkänsla och
självförtroende. Vi är säkra på att en bra start i livet, där god kamratskap och laganda i samverkan
med ett tillvaratagande av individens egenskaper och särart, skapar goda människor och starka
grupper. Alla barn och ungdomar som vi kan motivera att fortsätta att röra på sig längre upp i
åldrarna, ser vi som en vinst för samhället. Här vill vi i Stattena slå ett extra slag för våra flickor som
har en tendens att sluta med idrott i alldeles för tidig ålder. Vi vet, enligt nyligen publicerad
forskning, att en sund kropp inte enbart innebär bättre skolresultat i närtid utan också kan förebygga
såväl fysiska som mentala problem i vuxen ålder.
I Stattena är alla välkomna oavsett kön, hudfärg, religion eller etnicitet. Den heterogenitet som
speglar dagens samhälle och i allra högsta grad Helsingborgs centrala delar (vårt främsta
upptagningsområde) ser vi som berikande och spännande. I Stattena fokuserar vi på likheterna och
inte skillnaderna. Våra ledare är för oss nyckeln. Ett gott ledarskap är rättvist, ärligt, tydligt,
omhändertagande, varmt och ser den enskilda individen. Våra ledare ställer krav på sina spelare,
samma krav som de ställer på sig själva.
”Vi har viljan att hela tiden bli bättre” Detta betyder egentligen att vi har en strävan att hela tiden bli
bättre på allt vi gör, i såväl smått som stort. Leda barn och ungdomar, utbilda dem i fotboll och
kamratskap, visa dynamiken och charmen med att arbeta tillsammans i en grupp, men det betyder
också att bli bättre på att driva en förening och kunna omsätta mission och vision till greppbara mål
och faktiskt nå de mål föreningen har satt upp.
Vår Mission
Vi gör fotboll roligt!
Att ha kul när man utövar idrott är den främsta drivkraften för de flesta som är aktiva. I Stattena ska
det vara kul att hålla på. Kul blir det när föreningen fungerar, ledarna är bra och kamratskapet är
gott. Till Stattena och vår klubbstuga ska alla i föreningen kunna komma och känna sig välkomna.
Genom att ha glädjen i fokus skapar vi trygga spelare och trygga spelare vågar. Att våga utmana sig
själv är viktigt för att bli en Elitspelare.

Vår Vision:
Stattena IF skall genom ett långsiktigt och konsekvent arbete med spelarutbildning från knattefotboll
och uppåt, skapa en livskraftig, attraktiv och stark förening som attraherar dagens och
morgondagens spelare. Det resulterar i ett Damlag i Sveriges högsta fotbollsserie och ett herrlag som
tar tillvara på de egna talangerna för att skapa goda resultat.

Vårt löfte
Vi kommer varje dag att kämpa för att Stattena ska leverera goda upplevelser till såväl spelare,
föräldrar, ledare, anställda som till våra viktiga samarbetspartners. Stattena ska upplevas som en
framåt, livfull, livskraftig och familjär förening där alla i Stattenafamiljen ska känna sig välkomna.
Goda initiativ, idéer och uppslag, som kan göra oss och vår förening bättre, kommer att tas emot och
tas tillvara med glädje och ödmjukhet. Att förknippas med Stattena IF ska vara odelat positivt och ge
associationer till en stark kultur med tydliga värderingar, där det är godkänt att göra fel men också
tillåtet att vinna. I botten ligger en stark vinnarkultur som har sina rötter i viljan att hela tiden bli
bättre.

Våra förväntningar:
Att de som väljer Stattena (spelare, ledare föräldrar), arbetar hos oss eller samarbetar med oss, delar
våra värderingar och vår vision. Att vara medlem av Stattena familjen, oavsett om man är spelare,
ledare, förälder, anställd eller samarbetspartner, innebär att vara en del av något större. Vi har
rättigheter men också skyldigheter. Tillsammans lever vi upp till våra förväntningar.

