Våra värderingar

Välkommen till Hässelby SK
HSK är en lokalt förankrad klubb med
en tydlig idé om hur fotbollsverksamheten och utbildningen ska bedrivas.
Hos oss är det lika viktigt att nå tydliga
sportsliga mål som att ta ett stort socialt
ansvar. I HSK är alla välkomna. Med en
nolltolerans mot diskriminering präglas
vår verksamhet av kärlek, respekt och
passion för sporten. För oss är det självklart, alla som vill spela fotboll ska
få göra det. Barnens välmående är viktigast för oss och med våra tre ledord
vill vi vara med och utveckla morgondagens spelare, oavsett om de satsar
på fotbollen eller på någon annan aktivitet.
Glädje
Att spela fotboll är roligt. Att spela fotboll tillsammans, utvecklas och kunna vara med och påverka är ännu roligare. Genom att utbilda våra tränare
säkerställer vi en bredare förståelse för vikten av roliga träningar fyllda av
glädje och gemenskap. Fotbollsresan med HSK blir en viktig tid där barnen
och ungdomarna får vänner, verktyg och minnen för livet.
Trygghet
Alla klubbens medlemmar ska kunna känna sig trygga i alla sammanhang.
Tränare, ledare, föräldrar och framförallt barn och ungdomar ska alltid
kunna vara sig själva med vetskapen om att de kommer bemötas med respekt och kärlek. Ungdomar som dömer ska kunna känna sig trygga under
hela matchen, alla matcher. Spelarna och tränarna ska våga öva och lösa
situationer under träning och match, säkra på att de oavsett utfall kommer
att bemötas av uppmuntran, konstruktiv feedback och mycket positiv förstärkning.
Utveckling
Vi har ett ansvar att utbilda och utveckla inte bara fotbollsspelare utan
goda medborgare som mår bra inifrån och ut. För oss är fotbollsutveckling
en viktig framgångsfaktor som får våra spelare att fortsätta idrotta. Barn
och ungdomar som utvecklas, lär sig nya saker, knäcker koder, och ser utvecklingen i laget kommer att tycka det är roligt med fotboll och då är vi
tillbaka vid vårt första ledord… Glädje!

För dig som spelare
”Spelarna är självklart de viktigaste medlemmarna vi har i HSK. Vi vill att våra
spelare ska kunna känna sig trygga, våga vara sig själva, känna att de utvecklas
och inte minst har roligt.”

Vi förväntar oss att du:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Är medlem i föreningen
Kommer i tid till träningar och matcher
Har med dig rätt utrustning och är väl förberedd
Lyssnar på dina tränare/ledare
Visar lagkamrater, motståndare, tränare och domare respekt och
en positiv inställning genom att t.ex. alltid tacka motståndare och
domare efter match
Meddelar återbud i god tid inför träning eller match
Deltar i olika lagaktiviteter
Håller rent och snyggt omkring dig
Ser dig själv som en ambassadör för HSK och föregår med gott
exempel även utanför fotbollsplanen
Tycker om att spela fotboll och är med för att du själv vill det

Detta erbjuder vi dig:
•
•
•
•
•

Gemenskap, trygghet och glädje i idrottsutövandet
Kvalitativ fotbollsutbildning
Individanpassade träningar
Start- och spelgaranti
Deltagande i cuper

För dig som ledare
”Vår målsättning är att våra ledare ska
vara självklara ambassadörer för HSK
både på och utanför fotbollsplanen.”

Allmänt om uppdraget:
•
•
•
•
•
•

Du är medlem i föreningen
Du strävar efter att utveckla föreningen och spelarna
Du är en positiv och uppmuntrande förebild för spelarna
Du tar ansvar för den löpande verksamheten i laget
Du om du är ansvarig tränare genomgår de utbildningarna vi erbjuder
Du förstår, accepterar och agerar efter HSK´s riktlinjer och filosofi

Vi förväntar oss att du:
• Instruerar spelare på ett positivt och konstruktivt sätt
• Avstår från att bedöma spelarna i relation till varandra då
ambitionsnivå, intresse och fotbollskompetens snabbt kan förändras
• Håller dig informerad om föreningens verksamhet och närvarar vid
ledarträffar
• Motverkar toppning
• Erbjuder en allsidig träning

Allmänna riktlinjer:

Det här erbjuder vi dig:

Låt spelare utvecklas i sin egen takt

• Ledar- och spelarutbildningsplan
• Tränarhäfte (övningsbank) för
Skapa en öppen miljö där alla kan
nya tränare
trivas
• Intern tränarutbildning
Planera varje träning och match
• Mentorskap och träningsbesök
med syfte och en tydlig struktur
• Kostnadsfria tränarutbildningar
på fotbollsförbundets kurser och
föreläsningar under hela året
• Utbildningsveckan (v45)
• Utrustning och HSK-kläder
• Två åldersgruppmöten för planering tillsammans med verksamhetschefen och fotbollsansvarige (vår-höst)
• Stöd vad gäller t.ex. material, träningstider, hallar, flytt av match etc.

Tips och råd för dig som leder
Träningen
• Planera dina träningar väl
• Inled med en kort samling där du välkomnar alla och går igenom
träningsupplägget
• Använd samma plats för samling (teaching corner)
• Ha gärna ett lekmoment i varje träning
• Se till att alla i laget får bollkontakt och är delaktiga

Matchdagen
• Ha samlingsrutiner
• Sätt upp mål med dagens match och
följ upp efteråt
• Motverka toppning
• Låt spelarna ta egna beslut
• Låt inte föräldrar coacha matcherna
• Undvik att styra spelarna
• Undvik att prata om saker ni inte har
tränat på
• Kom ihåg start- och spelgarantin
• Låt spelarna testa olika positioner
• Se till att det alltid är ”fair play”
• Stötta domaren i sitt uppdrag

För dig som förälder

För dig i klubbledningen

”Föräldrarna är med och skapar så goda förutsättningar som möjligt
för alla barn och ungdomar på planen att delta och utvecklas. Att vara
en förälder till en spelare i HSK innebär att man innehar den viktigaste
supportfunktionen som finns.”

Vi ser till att

Vi förväntar oss att du:
• Visar intresse för barnens aktiviteter och närvarar vid föräldramöten
• Tar del av HSKs handbok och accepterar klubbens värdegrund,
riktlinjer och filosofi
• Håller dig informerad om lagets verksamhet och aktiviteter
• Ansvarar för transport till matcher och cuper samt hittar ersättare
som kan köra ditt barn vid eventuella förhinder
• Ställer upp när laget ansvarar för aktiviteter i föreningens regi
(t.ex. café Humla och Hässelbycupen)
• Alltid uttalar dig positivt om spelare och ledare
• Låter lagets ledare vara de som coachar och leder träningar och
matcher
• Stöttar HSK i både med- och motgång
• Respekterar domslut och ser domaren som en av spelarna, de är
också under utbildning
• Fokuserar på glädjen och inte resultatet i samtal med spelarna och
stärker deras självkänsla genom uppmuntran och beröm

• Utbilda och stötta våra spelare
och tränare
• Arbeta aktivt mot
diskriminering
• Alla får samma information
• Alla spelare får vara med oavsett hur långt de kommit i sin
fotbollsutveckling
• Alla spelare som vill erbjuds extraträning utifrån samma principer
• Alla lag får samma uppmärksamhet samt engagemang
• Lagen samarbetar med varandra oavsett åldersgrupp och kön
• Alla barn i Hässelby som vill träna och spela fotboll, ska erbjudas
möjlighet till detta
• Ingen form av toppning sker
• Föräldrar och tränare uppträder som föredömen i samband med
träning och match
• Arrangera aktiviteter där våra medlemmar samlas för att förstärka
föreningsmiljön

Ordförandes budskap

Berndt Norrby
Klubbens ordförande

”Glädje, trygghet och utveckling är viktiga ledord
som ska genomsyra vår verksamhet. I HSK Fotboll
ska alla kunna känna sig välkomna, så många som
möjligt och så länge som möjligt. Vi har tillsammans
ett ansvar, både som spelare, ledare, förälder och
styrelse. I HSK ska vi kunna utvecklas både som lag
och som spelare. Forza HSK!”
-Berndt

Vårt sociala arbete #viärhässelby
r

Det finns direkta samband mellan hur vi lever våra dagliga liv och hur vi
mår. När det gäller barn och ungdomar är en alltmer stillasittande livsstil
ett ökande samhällsproblem med risk för ohälsa och sjukdom både på kort
och lång sikt.
Ett av våra största mål att möjliggöra idrott för alla barn och ungdomar.
För oss är det en självklarhet att alla barn ska ha samma möjlighet att få en
trygg och bra fotbollsutbildning oavsett ekonomiska förutsättningar.
Klubben har därför en social fond för att ekonomiskt kunna stötta enskilda
spelare. En förälder eller ledare kan ansöka om medel för att täcka utgifter
som fotbollsskor, representation- eller träningskläder, deltagande i cuper,
pizzakvällar, träningsläger, egen boll och mycket annat.
För mer information om fonden och ansökan besök hskfotboll.se eller
kontakta kansliet.
#viärhässelby

Vår vision och verksamhetsidé
Vår uppgift
Föreningsidrotten har en stor betydelse för folkhälsan och bidrar till
att uppnå de nationella folkhälsomålen. HSK som fotbollsförening har
ett ansvar för att barn och ungdomar som väljer att idrotta hos oss ska
fortsätta med det så länge som möjligt oavsett om de väljer att göra det
inom HSK eller i en annan del av idrottsrörelsen.
Vår vision
I Hässelby FF är vår vision att alla barn och ungdomar som vill spela fotboll
i närområdet ska få möjligheten till det oavsett förkunskap, ambition eller
ekonomiska förutsättningar.
Vi vill erbjuda alla våra spelare en extremt bra, anpassad och komplett
fotbollsutbildning på hög nivå samtidigt som vi lägger grunden för dem
som medmänniskor genom att stärka både deras självförtroende och
självkänsla.

Hässelby SK Fotbollsförening
Kansli@hskfotboll.se
Hskfotboll.se

Klubben mitt i byn

