
NÄRPES KRAFT FF

Vår mission är fotboll för alla i vår regionVår mission är fotboll för alla i vår region

Våra värderingar är Fostran, Ambition och Kraftanda.

Fostran
Kraft är en förening som vill nå framgång på många olika nivåer och som vill fostra nya duktiga 
fotbollsspelare. Men vi vill också fostra ansvarsfulla och goda medmänniskor. Människor som res-
pekterar sina medspelare och som sätter värde i att vi alla är olika. Som lär sig av sina misstag och 
gläds åt att lyckas. Tillsammans.

Fotbollen lär ut såväl fysiska som mentala färdigheter. Vi vill att det skall vara roligt att lära sig nya 
saker. Att få dela vardagen med likasinnade och utvecklas tillsammans ger livet en extra krydda.  
Det är viktigt att man som ung junior får en trygg omgivning att växa och utvecklas i. Men en trygg 
miljö är också lika viktigt för de vuxna spelarna, spelarnas familjer och ledarna. 

Kraft vill vara en förening som hjälper individerna att växa till en bättre version av sig själva.

Ambition
En vilja att göra sitt bästa och jobba för att nå framgång, en vilja att tävla och vinna. Envishet och 
hårt arbete är något som ofta krävs för att lyckas. Men man kan inte alltid vinna, för att lyckas måste 
man våga misslyckas. I Kraft vill vi utvecklas och bli bättre varje dag, såväl spelare, tränare som 
ledare. Att kämpa tillsammans för att nå gemensamma mål är något som ger minnen och vänner 
för livet. 

Kraft vill vara en förening som bidrar till att föra den regionala och den finländska fotbollen framåt.

Kraftandan
Kraft FF är en förening för alla. Vi skapar en gemenskap där alla känner sig välkomna oavsett kön, 
sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet. Vi respekterar varandra och vi godkänner ingen 
diskriminering eller mobbning. Vi jobbar för en jämlik förening.

Att vara en del av Kraft ger glädje och passion i livet. Tillsammans vinner vi och tillsammans förlorar 
vi. Vi gläds åt våra framgångar, men vi stöder varandra i motgång. Vi håller ihop.

Vi är stolta över vår historia och vi känner ansvar för framtiden. Vi bär de gulblå färgerna med stolt-
het både på och utanför plan. Vi respekterar våra motståndare och vi respekterar olika åsikter. 

En gång Kraftare, alltid Kraftare!


