KHT POLICY

Policy för
Kristinehamns Hockeyteam
Denna policy omfattar all verksamhet som bedrivs av Kristinehamns Hockeyteam.
Det övergripande målet med vår verksamhet är att utveckla ledare, tjejer, killar och föräldrar
till goda företrädare för KHT under leksamma, glädjefulla, sociala och roliga former.
I vår förening pratar vi med varandra – inte om varandra.

Kristinehamn 17 september 2016

Styrelsen

Denna policy är utarbetad på grundlag av de diskussioners som förts under perioden april –
september 2016. Vid de tillfällen som policyn varit föremål för diskussion har ledare, tränare,
styrelse och spelarråd ur föreningens representationslag deltagit.
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1. Värdegrund
Vår värdegrund bygger på respekten för alla människors lika värde. Vi arbetar efter att alla
ska trivas i vår förening.
I vår förening är alla lika viktiga. Spelare, ledare, funktionärer, föräldrar och andra vuxna
skapar tillsammans förutsättningar för bra prestationer på isen.
I vår förening ska inga former av kränkande behandling förekomma. Oavsett religiös tro,
etnisk härkomst, hudfärg eller kön behandlar vi alla på lika villkor.
Vi ställer alltid upp för varandra, särskilt om någon kamrat har det tungt eller jobbigt!
Vi respekterar varandra på isen oavsett personens förmåga. Vi ser långsiktigt på individens
utveckling och vi vet att det kan ta olika lång tid för barn och ungdomar att utvecklas som
ishockeyspelare.
Vårt mål är goda prestationer i varje enskilt moment under träning och match. Detta är
mycket viktigare för oss i vår förening än kortsiktiga resultat i enskilda matcher eller cuper.
Vi vill bidra med spelarförsörjning av välutbildade ishockeyspelare till våra
representationslag. Vi bidrar även med att skapa förutsättningar för meningsfull fritid för barn
och ungdomar i Kristinehamn. Vi bidrar också med utvecklingen av goda
samhällsmedborgare.
Sist men inte minst bygger vår samhörighet på samtal mellan människor. Vi pratar alltid med
varandra, inte om varandra i negativa ordalag. Detta gäller spelare, ledare, föräldrar och andra
anhöriga.

2. Om föräldraskap
Föräldrarna är synnerligen viktiga för vår förening. Föräldraansvaret kan inte övertas av
föreningen eller dess ledare. Kontakten mellan ledare, tränare och föräldrar ska kännetecknas
av öppenhet och ärlighet.
Delaktighet och möjligheten att påverka skall alltid finnas. Detta förutsätter ett stort
engagemang från alla involverade. Härigenom bidrar vi alla till att barn och ungdomar
utvecklas på ett positivt sätt.
Om det uppstår oklarheter eller frågor runt laget eller föreningen ska dessa lyftas till
lagansvarige skyndsamt. Det är olyckligt om felaktiga slutsatser dras på grund av
spekulationer eller okunskap.
Ett upptaktsmöte hålls med föräldrarna i respektive lag i samband med säsongsstarten.
Upptaktsmötet planeras och genomförs av lagansvarig och följs upp av Ungdomssektionen.
Styrelsen kommer under säsongen vara delaktig vid föräldramöte eller motsvarande.
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3. Om ledare och funktionärer
Vi uppmuntrar alla som vill engagera sig som tränare och ledare i vår förening. Detta är en
grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet för våra medlemmar.
Vi ska aktivt arbeta med att rekrytera domare.
Vi prioriterar utbildning och kompetensutveckling av tränare och ledare, detta gör vi internt i
den dagliga verksamheten. Vi gör det även i form av formell utbildning som anordnas av
förbundet.

4. Om lagansvarig
Varje lag ska ha en lagansvarig.
Lagansvarige tillsätts av Ungdomssektionen i samråd med tränaren (tränarna) i respektive lag.
Laget kan på eget initiativ utse flera personer som biträder den lagansvarige med de uppgifter
som ingår i rollen. Den lagansvarige, han eller hon, har en viktig roll kring respektive lag.
Den lagansvarige är länken mellan tränarna och föräldrarna.
Den lagansvarige närvarar vid samtliga möten för lagansvariga.
Den lagansvarige är ansvarig för planering och genomförande av matcher vilket bland annat
omfattar sekretariat etc.
Den lagansvarige håller regelbundna föräldramöten där sakförhållande som rör laget och
föreningen diskuteras öppet och ärligt. Vid behov biträder Ungdomssektionen eller Styrelsen.
Den lagansvarige är också ansvarig för bemanning i café utifrån det caféschema som
caféansvarig upprättat. Den lagansvarige ansvarar för de uppdrag som i övrigt föreningen åtar
sig, som till exempel cuper, TV-pucken, samarbete med lokala företag eller annat. Den
lagansvarige kan delegera dessa uppgifter på annan person i laget, i sådant fall ska
caféansvarig underrättas.
Den lagansvarige är ansvarig för att följa upp närvaron vid träning och matcher för LOKstödet. Detta är en mycket viktig uppgift då LOK-stödet är en stor del av föreningens intäkter.
Den lagansvarige är även ansvarig för närvarorapportering i de tillfällen som studiecirklar
genomförs inom ramen för SISU.
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5. Om materialare
Ungdomssektionen tillsätter materialare i samråd med tränarna i respektive lag.
Materialaren är ansvarig för lagets gemensamma utrustning.
Materialen ansvarar för att det finns sjukvårdsväska för laget. Vid behov kompletteras denna.
Inköpsbehov anmäls till föreningens kassör som gör inköpen.
Materialaren samverkar med gästande lags materialare och visar ett gott värdskap.

6. Om spelaren i KHT
Spelaren ska alltid uppträda som en god kamrat!
Spelaren är dessutom en representant för vår förening både vid träning och vid match. Detta
gäller även under fritiden. Han eller hon visar därför alltid respekt för andra människor.
Spelaren ska alltid vara väl förberedd inför träning och match.
Spelaren ska visa respekt för andra, inklusive motståndarlagets ledare och spelare samt
domare och matchfunktionärer.
Spelaren är alltid i tid till träningar och matcher. Hur lång tid i förväg regleras av respektive
tränare.
Om spelaren får förhinder att delta på träning eller match ska återbud anmälas, av spelaren
eller anhörig.
Spelaren håller god ordning på sin utrustning i omklädningsrummet vid träning och match.
Om spelaren vid upprepade tillfällen inte visar respekt eller gott omdöme och trots att han
eller hon fått flera chanser kan ledarstaben/Ungdomssektionen/Styrelsen som en yttersta
åtgärd fatta beslut om avstängning. Om händelsen kan anses som grov och har förekommit
vid ett flertal kan spelaren uteslutas från föreningen. Detta ska ses som den sista utvägen.

7. Skolarbete
Alla i föreningen är medvetna om vikten av skolan. Därför uppmuntrar tränare, ledare och
andra vuxna i föreningen barnens och ungdomarnas skolarbete med läxläsning, förberedelser
för prov och annat.
Träningar läggs på sådant sätt, och så långt det är praktiskt möjligt, att idrotten och skolan kan
kombineras på ett bra sätt för individen. En viktig förutsättning är att ha god framförhållning
med studierna, samtidigt som information om istider och matcher ska ges så tidigt som
möjligt.
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Om det kommer till en avvägningssituation mellan skolarbete och träning prioriteras skolan
före idrotten.

8. Droger, dopingpreparat och alkohol
Vår förening tar avstånd från bruk av droger och dopingpreparat. Bruk av sådan substans är
inte tillåten i vår verksamhet.
Spelare, ledare eller medlem som använder eller tillhandahåller droger eller dopingpreparat
stängs av med omedelbar verkan i avvaktan på utfall av rättsligt prövning. Föreningen kan i
sådant fall stödja berörd person med samtal och hänvisning till medicinsk expertis.
Utifrån det rättsliga utfallet tar styrelsen det slutgiltiga beslutet.
Bruk av alkohol förekommer i hela vårt samhälle. I vår förening är det dock inte tillåtet för
spelare och ledare att använda alkohol i samband med den verksamhet som föreningen
bedriver eller medverkar i.
I samband med de arrangemang som föreningen anordnar för samarbetspartners kan måttligt
bruk av alkohol förekomma. Vid sådant tillfälle ska de regler som föreskrivs av kommunens
alkoholhandläggare skall följas.

9. Om tränarna
Tränarna tillsätts av Ungdomssektionen.
En grundförutsättning är att tränaren har grundläggande kunskaper om ishockey.
Tränarna har ett personligt ansvar för sin egen kompetensutveckling inom sporten samt
ledarskap. Kompetensutveckling planeras tillsammans med Ungdomssektionen.
Tränarna avgör vilken position som spelarna ska ha i laget.
Tränarna är ansvariga för att reda ut eventuella problem som uppstår under träning eller match
med spelare. Vid behov tas stöd av Ungdomssektionen om det föreligger särskild anledning.
Tränarna ska alltid efterleva KHT policy eller andra direktiv som Ungdomssektionen finner
skäl att fatta beslut om.

10.

Utbildningsplan för spelare i KHT

Utbildningsplan för spelare återfinns i verksamhetsplanen.
Vid behov sker revidering av planen.
Utbildningsplanen fastställs av Ungdomssektionen.
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11.

Toppning

Toppning som innebär att barn och ungdomar inte får spela lika mycket ska inte förekomma i
vår förening. Detta gäller allt matchspel.
Alla spelare ska spela i alla spelformer.
Då vi i KHT ser utveckling av spelare i ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att alla får
möjlighet att spela med kamrater med olika utvecklingsnivå.
Vi vet att barn utvecklas olika fort och därför uppmanas tränare och ledare att göra de
anpassningar inom sitt lag som krävs för att både bibehålla och vidareutveckla barnens
förmågor.

12.

Indelning av åldersgrupper och lån av spelare

I vår förening är strävan att genomföra träningar och matcher där spelarna har samma
kunskapsnivå men med stor hänsyn tagen till kamratskap på och utanför isen. Med andra ord
försöker vi hålla ihop åldersgrupperna så långt det låter sig göras.
Under den närmaste tiden kommer vi dock sannolikt att behöva integrera olika åldersgrupper
för att få ihop fulla träningsgrupper och lag. Den indelning som krävs görs av
Ungdomssektionen efter samråd med tränarna.
Under säsongen kan det förekomma att spelare lånas av äldre eller yngre lag. Detta görs för
att kunna genomföra träningar och matcher med fulla grupper. Ett annat syfte är att utveckla
spelare genom sådan åtgärd. Detta innebär att alla barn ska få möjlighet att prova på att träna
och spela med äldre och yngre kamrater.
Ungdomssektionen avgör vilken/vilka spelare som skall utlånas om detta blir aktuellt. Samråd
sker med aktuella tränare. Tränarna tar i sådan situation hänsyn till om spelaren har de fysiska
förutsättningar som krävs. Samråd tas med förälder. Beslut motiveras.

13.

Cuper och andra arrangemang

För oss är de egna cuperna betydelsefulla för ekonomin. Samtidigt bidrar detta till att skapa
roliga aktiviteter för våra egna barn- och ungdomsspelare. Det stärker också lagkänslan.
Vi strävar efter att genomföra cuper vid två perioder under säsongen. Den första perioden
infaller på försäsongen under augusti – oktober och den andra perioden är i slutet av säsongen
när seriespelet är avslutat, alltså under mars – april.
Berörd åldersgrupp planerar och genomför cupen tillsammans med föräldrar och andra vuxna.
Kansliet ger centralt stöd till cuperna, i första hand vad avser administration, inbjudningar,
förplägnad och logi.
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För att de som genomför cup för första gången ska kunna göra det på ett smidigt sätt ska laget
få stöd av andra och andra åldersgrupper i föreningen. Stödet som avses är i första hand under
planeringsfasen av cupen.

14.

Samarbete med andra föreningar

Vi samarbetar gärna med andra föreningar i regionen och Värmlands Ishockeyförbund för att
stärka sportens roll och betydelse i länet. Vi tar gärna initiativ och driver projekt tillsammans
med andra föreningar.
Beslut om att etablera samarbete med andra föreningar regleras av styrelsen i vår förening.
Styrelsen fastställer principerna för samarbetsformer varvid stor hänsyn tas till föreningens
egen verksamhet. En av grundprinciperna är att berörda tränare ska ha full insikt om och stor
möjlighet att påverka samarbetsformerna.
Vi samarbetar med andra föreningar i regionen bland annat när det gäller spelarutveckling där
vi kan ta emot spelare likaväl att vi lånar ut spelare till andra föreningar. I sådana fall följs de
regler som Värmlands Ishockeyförbund satt upp.
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