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Tyresö Hanviken Hockey STILAVTAL – 2021/22 

 

Bakgrund 
Tyresö Hanviken Hockey är en förening som verkar utifrån värdegrunderna,  Glädje, Gemenskap, 
Utveckling. Vår ambition är att fortsätta utvecklas inom dessa områden. Vi har även ett antal 
policyfrågor vi följer. Det viktiga är dock att vi har gemensamma riktlinjer kring hur vi som 
individer uppför och beter oss när vi utför våra aktiviteter anknutna till Tyresö Hanviken Hockey. 
 
Avtalsparter är Tyresö Hanviken Hockey och nedan namngiven spelare och vårdnadshavare, där 
syftet är att följa de av föreningens uppställda regler som gäller. Innehållet i detta avtal gäller alltså 
även vårdnadshavaren och dennes uppträdande i samband med Tyresö Hanviken Hockeys 
aktiviteter. 
  

Tyresö Hanviken Hockey´s fem ledstjärnor 

● Visa alltid respekt gentemot personer, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, 
kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.  

● Tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.  

● Vi stöttar och hejar på våra kompisar både i det egna laget och i andra Tyresö Hanviken 
lag. Gör sitt bästa på träningar och matcher. 

● Uppträd på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar 
och åskådare.  

● Följ alltid spelets regler och respekterar domare och andra funktionärer.  
 

Röda tråden 
Röda Tråden ska fungera som ett ramverk för föreningens verksamhet. Den innehåller våra 
riktlinjer, målsättningar och beskriver hur vår verksamhet ska bedrivas för att nå våra mål. Röda 
tråden ska du som både spelare och vårdnadshavare läsa igenom. Röda tråden hittar du på Tyresö 
Hanviken Hockeys hemsida. 
 

Sociala medier och internet 
Att följa Tyresö Hanviken Hockey´s ledstjärnor gäller givetvis även på internet och i användandet 
av sociala medier. Spelare och vårdnadshavare ska även i dessa forum efterleva föreningens 
värdegrund och föregå med gott exempel samt agera vid kränkningar. Förslag på vilka man kan 
kontakta vid kränkningar är med tränare, lagledare, sportkommittén eller föreningens ordförande.  
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Turneringar och läger 
Som spelare och vårdnadshavare ska du vara införstådd med hur vi som förening uppträder vid 
turneringar och läger. Om spelare eller vårdnadshavare överträder dessa regler äger Tyresö 
Hanviken Hockey rätt att sända hem spelaren på vårdnadshavarens bekostnad, om assistans krävs 
vid hemresan ska även den bekostas av vårdnadshavaren.  
 

Mål 

● Att alla i Tyresö Hanviken hockey ska känna till innebörden av föreningens 
värdegrund som är Glädje, Gemenskap, Utveckling. 

● Att värdegrunden ska vara en del av den vardagliga verksamheten 
 
Tyresö Hanvikens stilavtal ska signeras av alla spelare och vårdnadshavare i föreningen. 
Senast 30:e september ska avtalet vara signerat och inlämnat till lagledare.  
Stilavtalen kommer att samlas in och hanteras av Tyresö Hanviken Hockeys styrelse.  
Spelare som inte har betalat sina avgifter till föreningen eller lämnat in avtalet får inte delta i 
matchspel tills det är betalt och/eller inlämnat avtal. 
 

KONSEKVENSPUNKTER  
Vad kan ske när en spelare/vårdnadshavare bryter mot föreningens värdegrunder, policys 
och regler?  
 
Följande punkter kan ledarna i laget fatta beslut om. 

● Samtal med spelaren/vårdnadshavare för att försöka att få dem att ändra sitt beteende.  

● Ledaren kan ta en spelare av planen under pågående träning/match. Vårdnadshavare 
kommer då att informeras.  

● Kommunpersonal/Laget kan avvisa en vårdnadshavare från arenan/idrottsplatsen under 
pågående träning/match om denne inte uppträder lämpligt och följer föreningens 
bestämmelser och policys.  

 
Beslut om nedanstående konsekvenser föregås alltid av samtal mellan föreningens 
sportkommitté, huvudtränare, berörd spelare och dennes vårdnadshavare. 
 
Spelare och/eller vårdnadshavare kommer att kallas till samtal med sportkommittén samt 
huvudtränare för laget om någon av dessa vid upprepade tillfällen bryter mot föreningens stilavtal. 
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Målsättningen med samtalet är att man tillsammans ska komma fram till en handlingsplan för ett 
ändrat uppförande och beteende. Om förbättring inte sker kan följande konsekvenser bli aktuella. 
 

● Spelaren/vårdnadshavaren kan komma att få en skriftlig varning. En skriftlig varning ges av 
sportkommittén. 

● Spelaren kan bli avstängd från träning, matcher, cuper eller träningsläger. Kan gälla under 
en tidsbestämd period eller som yttersta konsekvens leda till uteslutning ur föreningen.  

● Vårdnadshavare kan bli avstängd från träning, matcher, cuper eller träningsläger. Kan gälla 
under en tidsbestämd period eller som yttersta konsekvens leda till uteslutning ur 
föreningen.  

● Förening kan komma att vid särskilt allvarliga händelser eller lagöverträdelser göra en 
anmälan till sociala myndigheter eller polis.  

 

 
.  
 
 
 
Datum: 
 
Team: 
 
 
Spelare:    Vårdnadshavare: 
 
 
 
 
Namnförtydligande:    Namnförtydligande:  
 
 
 
 
 
 
Mikael Westford   
Tyresö Hanviken Hockey 
Ordförande   
 
 

 
 


