Spårvägen Stockholm

VÅR VISION
Spårvägen Stockholm
- en förening som begeistrar!
Spårvägen HF Stockholm är en förening som alltid är större
än individerna.
Vi är en av landets ledande handbollsklubbar på nationell
nivå och bedriver flick- och damverksamhet av högsta
kvalitet på bredd- och elitnivå

Verksamhetsidé elit A-U-J
Spårvägen Stockholm ska främst genom väl
utbildade spelare från egna
U-och J-lag tillhöra nationell toppnivå och
därigenom stärka den positiva bilden av
föreningens verksamhet.
Till grund för de högt ställda sportsliga kraven ligger
engagemang och glädje.

Verksamhetsidé ungdom
• Spårvägen genomför varje säsong
föreläsningar om utanförskap och mobbing i
åldersklassen 11-13 år
• Två lag i varje årskull där fokus ligger på
utbildning av spelare.
• Utbildade tränare enligt förbundets riktlinjer
för respektive åldersklass

VÅRA VÄRDERINGAR
• Attraktiva
• Glädje
• Engagemang

• Ständiga förbättringar

Värdegrund definition
Värderingar

Definition

Beteendeexempel

Attraktiva

Vi behåller och lockar spelare,
ledare och medlemmar till
föreningen genom vårt sätt att vara
och agera gemensamt

-Jag vill uppnå goda resultat i allt jag gör och är öppen för
förändringar
-Jag tar initiativ till att lära mig nytt och att förändras
tillsammans med andra individer
-Jag ska vårda föreningens positiva image och bidra till att vi
samarbetar väl med andra föreningar

Glädje

Vi upplever kraften i det positiva
och visar att vi har roligt
tillsammans

- Jag visar min lust och nyfikenhet och uppmuntrar andra
- Jag är stolt över vad jag kan och delar min kompetens med
andra
- Jag visar min glädje och låter den smitta av sig till andra

Engagemang

Vi bygger gemensamt en långsiktig
och hållbar föreningsverksamhet
som ständigt utvecklas

- Jag tänker och handlar för föreningens bästa på kort och lång
sikt
- Jag bidrar till att skapa en gemensam positiv anda inom
föreningen
- Jag är ständigt väl förberedd och utnyttjar tiden effektivt

Ständiga
förbättringar

Vi är resultatinriktade och
förbättrar målmedvetet och
konsekvent våra kunskaper

-. Jag är ödmjuk och stolt över min strävan att alltid utvecklas
- Jag har full fokus på mitt uppdrag
- Jag inspireras av utmaningar och förändringar

