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Version 1.0 (2021-10-20) 

I detta dokument beskrivs HP Wartas barn och ungdomspolicy. 

  



 
 

Inledning 

Policydokumentet ska vägleda breddverksamheten för våra barn och ungdomar under 18 år, tränare, 

ledare samt föräldrar. 

Syftet är att säkerställa och förbättra verksamhetens utveckling genom tydliga och gemensamma 

riktlinjer. 

Målsättningen med verksamheten för barn och ungdomar är att på kort sikt skapa glädje, utveckling 

och fysisk aktivitet. På lång sikt vill föreningen att medlemmar ska få med sig ett livslångt intresse för 

idrott samt vänner och minnen för livet. 

Alla spelare ska ges kunskap om etik, normer och regler i syfte att vara en god lagkamrat samt att 

skapa en stark föreningsidentitet. Som spelare och ledare i HP Warta är man representant för 

föreningen oberoende av tidpunkt och plats. Detta innebär att föreningen förväntar sig att man är ett 

föredöme och alltid uppträder på ett sådant sätt att klubbens goda anseende lever vidare. 

Spelare, föräldrar samt ledare och tränare skall ges god kännedom om innehållet i policydokumentet 

för barn och ungdom. 

Ungdomsansvarig ansvarar för policydokumentets efterlevnad. Eventuella förändringar ska 

godkännas av styrelsen. 

Definition barn och ungdom 

Inom svensk handboll skiljer vi på barn-, ungdom- och seniorhandboll. Barnhandboll utövas av barn 

upp till 11 år (det år tävlingen startar). Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 12 och 19 år 

(det år tävlingen startar). SHF:s policy för ungdomshandbollen är uppdelad i yngre och äldre ungdom. 

Yngre ungdom avser åldersgruppen 12–15 år och äldre ungdom avser åldersgruppen 16–19 år (det år 

tävlingen startar). Ungdomar från 17 år (det år tävlingen startar) får delta i seniorhandboll. 
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1. Övergripande om verksamheten 
HP Warta …. 

1.1 Vision  
Text 

1.2 Idé. 
Text 

1.3 Det säger RF om barn och ungdomsidrott 
Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra 

sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på 

med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna. 

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika 

villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och 

långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning. 

Artikel 31 i barnkonventionen – om barns rätt till lek, vila och fritid – är central för barn och ungas 

idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med, leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra 

och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet. 

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om 

barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt.   



 

2. Spelare 
I detta avsnitt beskrivs föreningens policy, ledstjärnor och riktlinjer för hur en spelare i HP Warta ska 

verka och vara i samband med träningar och matcher. 

En spelare i HP Warta ska: 

• Alltid ha ett gott uppförande före, efter, under match och träning både på och utanför 

planen. 

• Visar en positiv inställning – har roligt. 

• Respektera medspelare, tränare, domare och andra funktionärer genom att använda ett 

korrekt och sportsligt sätt. 

• Aktivt delta i träningar för att få spela match. 

• Alltid tacka efter genomförd match. 

• Håller god ordning i omklädningsrum, hemma som borta. 

• Håller god ordning på material och är rädd om det. 

• Ha ett vårdat språk – inga kränkningar i tal eller agerande samt motarbeta all form av 

mobbning och smutskastning. 

• Acceptera dina lagkamrater även när det går dåligt. 

• Stötta det egna laget och vara frikostig med beröm till lagkamraterna. 

• Stötta andra lag i HP Warta. 

• Visa hänsyn och ödmjukhet. 

• Passa de tider som gäller vid träning och matcher. 

• Ringa eller sms:a till din tränare i god tid om Du inte kan komma till träning eller match. 

Endast giltig frånvaro godtas. 

• Verka för en miljö i klubben som är fri från droger, tobak och alkohol. 

• Ta avstånd från användande av all form av doping. 

• Ta avstånd från alla former av våld, mobbing och rasism.  

• Ställa upp och arbeta vid arrangemang som klubbens ordnar. 

Tänk på att Du: 

• Är ett föredöme för de yngre spelarna i klubben. 

• Alltid ses som en Warta-medlem – både på plan och på fritiden. 

  



 

3. Ledare 
HP Warta vill ha engagerade, utbildade och trygga ledare. Det ställer krav på föreningen att erbjuda 

ledarna stöd och utbildning för att kunna utvecklas och motiveras i sina roller. I detta avsnitt 

beskriver vi förslag på utbildning inom olika områden. 

HP Warta förväntar sig följande av sina ledare: 

• Närvara vid träningar och matcher samt andra aktiviteter som laget genomför. 

• Var ett stöd för barnen i med- och motgång. 

• Du är drivande i att motverka psykisk ohälsa, uppvisar ett korrekt och vänligt beteende, 

hanterar konflikter med ett lågaffektivt förhållningssätt. 

• Betala medlemsavgift alternativt familjemedlemsskap. 

• Närvarorapportera träningar, matcher och andra aktiviteter. 

• Ha en dialog med ungdomsansvariga i styrelsen om något inte fungerar som det ska. 

• Närvara och delta aktivt på de ledarträffar och föräldramöten föreningen anordnar. 

• Informera föräldragruppen om lagets ansvar vid föreningsaktiviteter. 

• Använda hemsidan för information gällande träningar, matcher, tider mm så denna 

information kan tas del av andra ledare och föräldrar på ett enkelt sätt. 

• Delta aktivt i de enkäter som ombeds av föreningen. 

• Att de fullföljer sitt uppdrag som ledare hela säsongen, om inget oförutsett inträffar. 

• Lämna utdrag ur belastningsregistret till ungdomsansvariga i styrelsen. 

• Föreningskläder ska i största möjligaste mån bäras i samband med träning, match och andra 

aktiviteter. 

• Ledare ska vara på plats minst tio minuter innan träningsstart eller angiven samlingstid. 

Denna tid ses som en riktlinje för dig som ledare. 

• Användning av tobak, alkohol, droger och dylikt är inte tillåtet i samband med Warta-

aktivitet eller i Warta-klädsel. 

Behandla alla lika samt med omtanke och respekt: 

• Det är inte tillåtet att använda svordomar, rasistiska tillmälen eller andra verbala 

förolämpningar. 

• Det är inte tillåtet att ägna sig åt mobbning, sexuella trakasserier eller på annat sätt 

kränkande behandling. 

• Reflektera över hur andra kan uppfatta beteenden, uttryck, kroppsspråk och dylikt och 

försöka agera därefter. 

• Säga ifrån när andra inte agerar utifrån förhållningsreglerna och lyfta fram goda exempel när 

andra ledare och spelare lever efter dem. 

Träningsråd 

• Kom väl förberedd. Försök att skriva ner övningarna så att du kan visa dina kollegor före 

träningen vad Ni skall träna på. 

• Kom i god tid till träning och match. 

• Bygg din träning på barns naturliga behov = rörelse, glädje, engagemang, delaktighet och 

förståelse. Undvik övningar där spelarna blir stående i rad och väntar på sin tur. 

• Ge beröm ofta, använd aldrig negativ kritik. 

• Använd en mix av olika inlärningsmodeller, tex instruktion och Guided Discovery. 



 
• Anpassa träningen efter gruppens motivation och kunskapsnivå. 

• Var aldrig rädd för att gå in och ändra och förtydliga en misslyckad övning och för bättre 

resultat. Lika viktigt är att låta en övning som fungerar bra dra över tiden, i stället för att byta 

övning. 

• Använd boll i så många övningar som möjligt. 

• Låt spelarna hjälpa till att samla ihop bollar och koner. 

 

  



 

 

4. Laguttagningar 

4.1 Grundprinciper 
Dessa grundprinciper är i linje med föreningens barn & ungdomspolicy. 

Följande statistik och slutsatser är hämtade från Rädda Barnen/RFSISU: 

• 85% av barn och ungdomarna idrottar för att ha roligt. 3% säger att det viktigaste med 

idrotten är att vinna. 

• Fyra av tio barn i åldern 10-12 år (barnidrott) och nära sex av tio mellan 13 och 15 år 

(ungdomsidrott) har erfarenheter av toppning. De flesta av barnen upplever att det känns 

tråkigt och orättvist när ledaren toppar laget. 

• Ledaren toppar/barnen tror att ledaren toppar för att laget vill vinna samt för att ledaren 

själva vill vinna. 

• Tränaren toppar för att vinna/göra laget bättre, barn/ungdomar vill att alla ska få spela lika 

mycket. 

• Ledaren upplever att det är viktigt för föräldrarna att vinna, barnen upplever inte sådana 

krav från föräldrarna. 

Det finns där med skäl att inte toppa lag för barn och yngre ungdomar. Ju fler vi behåller i 

verksamheten och utbildar vidare både handbollsmässigt men också fysiskt och psykiskt – desto 

större chans att fler fortsätter spela längre och fler blir bättre på handboll. 

För äldre ungdomar ska möjligheten finnas till avancerad utveckling och nivåanpassad laguttagning 

kan bli aktuell. 

4.2 Seriespel 
Seriespelet är grunden till matcher och utveckling. Det innebär att vi tillsammans med 

motståndarlaget ser till att matcher blir så jämna som möjligt. Det kan vara bra att tänka på vid 

laguttagning. HP Warta uppmuntrar en god relation till tränarkollegor i andra föreningar och att man 

har en bra kommunikation inför kommande matcher.  

Alla spelare som är uttagna till match ska få speltid.  

Toppning är inte tillåtet före U15. Alla spelare som tränar regelbundet ska alltid erbjudas möjlighet 

till matchspel. 

4.3 Cuper 
Cuper spelas i största möjliga mån med så jämna lag som möjligt, framförallt vid övernattningscuper. 

Målet ska vara att samtliga lag i årskullen ska ha möjlighet att gå lika långt i turneringen. Från U15 

tillåts anpassade lag i turneringar. Fråga gärna ungdomsansvarig vilka cuper som rekommenderas vid 

vilken ålder. 

4.4 USM 
USM är en annan typ av tävlingsform där resultatmålet blir starkare. Det innebär att från U16 är det 

godkänt att ta ut lag och matchtrupp utefter utvecklingsnivå. Viktiga komponenter är dock också 

träningsnärvaro, inställning, attityd och lagmoral.  



 

5. Relation med andra föreningar och övergångsregler 
HP Warta värnar om relationen med förbund och andra klubbar. Tillsammans bildar vi 

handbollsfamiljen och vi ska sträva efter en sund konkurrens som stärker varandra. 

5.1 Relation med andra föreningar 
HP Warta samarbetar gärna med andra handbollsföreningar i avgränsande upptagningsområden. Det 

kan handla om att genomföra skolbesök tillsammans/i samarbete och ha en ständig dialog kring 

spelare som eventuellt slutar, flyttar eller vill byta miljö. 

5.2 Provträningar och övergångar i ungdomshandboll 
Svenska Handbollförbundet har ett regelverk för hur övergångar för barn och ungdomar ska gå till. 

Det är väldigt viktigt att som ledare, spelare och förälder följa detta regelverk.  

Läs Svenska Handbollsförbundets dokument: 

Svenska Handbollförbundets fastställda Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom gällande 

säsongen 2020-2021 

Kort utdrag: 

Om en spelare vill byta förening ska den först meddela sin nuvarande förening att den vill lämna, och 

uppge skälen för beslutet så att föreningen får en chans att agera. 

Korrekt tillvägagångssätt av mottagande förening 

1. Ordföranden/sportsligt ansvarig i den mottagande föreningen ska godkänna att 

övergångsprocessen startar. 

2. Kontakta spelarens nuvarande förening (firmatecknaren).  

3. Kontakta föräldrarna.  

4. Kontakta spelaren 

Kontakta HP Warta ungdomsansvarig på ungdom@hpwarta.se vid frågor och funderingar. 

  



 

6. Trafikpolicy 
I detta avsnitt beskrivs föreningens policy, ledstjärnor och riktlinjer kring trafik och resor kopplat till 

ungdomsverksamheten 

Allmänt: 

• Resor ska ske på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 

• Vid resor längre än 20 mil enkel resa ska hyra av gemensam buss övervägas. Undvik minibuss 

om möjligt. 

• Samåkning, både genom bil, kollektivt eller cykel, uppmuntras. 

För mig som är spelare gäller: 

• Jag har hjälm på mig när jag cyklar, åker elsparkcykel eller kör moped till och från träning och 

match. 

• Jag kör inte elsparkcykel eller moped till eller ifrån träning eller match förrän jag har rätt 

ålder inne, rätt förarbevis och har rätt försäkring. 

• Jag gör mitt bästa för att välja den mest trafiksäkra vägen till och från träning och match. 

• Min cykel/moped är i trafiksäkert skick och rätt utrustad. 

• Om det är möjligt har jag på mig reflexväst i skymning och mörker. 

• Vid bussresor använder jag bälte. 

• Jag följer trafikregler och gällande lagar. 

För mig som är förälder eller vårdnadshavare till barn/ungdom som är medlem i HP Warta gäller: 

• Jag har tagit del av och har förstått trafikpolicyn. 

• Jag kommer att följa trafikpolicyn. 

• Jag gör mitt bästa för att påverka barnen/ungdomarna att följa trafikpolicyn. 

Förarkrav: 

• Förare ska vara utvilad och har planerat resa från punkt A till punkt B innan avfärd. 

• Barn som är kortare än 140 cm får inte färdas som framsätespassagerare om platsen är 

försedd med krockkudde. 

• Samtliga passagerare använder bilbälte. 

• Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten ska anpassas efter 

rådande omständigheter. 

• Bilkuddar ska användas till barn upp till den längd som lagen kräver. 

• Total trafiknykterhet är ett krav. 

• Övningskörning under föreningens resor är inte tillåtet. 

• Föraren får inte använda mobiltelefon under körning. 

• Allt bagage är fast förankrad eller förvaras i bagageutrymme. 

• Inte fler personer åker i fordonet än vad förarens körkortstyp tillåter. 

  



 
 

Har du fler idéer och tankar om vad som bör finnas med i detta dokument? Hör av dig till 

ungdom@hpwarta.se.  

 


