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LEDARPOLICY 
 
 
* Barn skall ha roligt i sin verksamhet. 
 
* Främja kamratandan men glöm inte individen. Ägna tid åt alla och lyssna på alla spelare. 
 
* Var positiv, uppmuntra – det skapar glädje och ökar förutsättningarna för en lyckad 
samvaro och bra inlärning. 
 
*Som  tränare/ledare skall du gå på respektive grundutbildning från respektive förbund. 
Önskvärt är att du även går vidareutbildningar som främjar din och de aktivas fortsatta 
utveckling. 
 
* Hindra aldrig barn att deltaga i andra idrotter. 
Det är nyttigt att i unga år prova på olika aktiviteter. 
 
* Låt aldrig en sjuk eller skadad spelare deltaga i träning eller match. 
Som tränare och ledare har du både rättighet och skyldighet att besluta om enskild 
spelares deltagande, då spelarens hälsa äventyras. 
 
* Uppmuntra spelare på olika nivåer att åta sig domar-, ledar- och/eller fadderuppdrag. 
 
* Ge ungdomarna information om fördelarna med rätt sammansatt kost och rätt mängd 
sömn, och visa även i praktisk handling, t.ex. på läger eller cuper.  
Se upp med negativ kroppsuppfattning och bantning. 
 
* Vi respekterar domarens uppfattning och domslut samt uppträder korrekt utanför 
plan.  
Vuxna skall alltid föregå med gott exempel. 
 
* Som ledare i HGoIF representerar du föreningen. Beakta detta både i ditt språk samt 
i ditt uppträdande i olika sammanhang. Tänk också på att vara rätt klädd under träning, 
match och resor.  
 
* Försök alltid att entusiasmera spelare och omgivning till fina insatser inom och för 
föreningen. 
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* HGoIF går i inget fall, under pågående säsong, ut till andra föreningars spelare/ledare 
och påverkar dessa i syfte att byta förening. 
 
* Närvarande och observanta ledare på och utanför planen skapar trygghet och 
sammanhållning i gruppen 
 
* Tydligt samarbete mellan ledare i olika åldersgrupper samt över sektionsgränserna, allt 
för att optimera aktiviteterna och utvecklingen  hos våra ungdomar. 
 
*Marknadsföra och efterleva föreningens policydokument. 
  
* Närvara vid kallade ungdomsledarträffar/möten 
 
* Administrera laget och föra närvarokort. 
 
* Ge information till spelare och föräldrar genom planerade och strukturerade mötes- 
tillfällen. 
 
* Se till att deltagarna betalar sina avgifter. 
 
* Se till att ingen spelar match utan licens. 
 
* Ansvara för matcharrangemang vid hemmamatch. 
 
* Se till att laget har den utrustning som det behöver för sin verksamhet. 
 
 
 


