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I detta dokument beskrivs föreningens policy, ledstjärnor och riktlinjer för hur en ledare i HP Warta 

ska verka och vara i samband med träningar och matcher. 

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. 


