
 

  

LEDARE I BHK 

Ledare i BHK 

• Agera som en förebild för våra lag. 

• Verka med en positiv anda för att utveckla ALLA våra spelare. 

• Behandlar alla spelare lika. 

• Skapar ett välmående och motiverande klimat. 

• Är väl förberedd inför träningar och matcher. 

• Brinner för uppdraget att fostra våra barn och ungdomar till ansvarstagande 

individer som visar respekt för regler, medmänniskor såväl inom idrotten som i 

samhället. 

• Arbetar för att skapa attityden hos våra spelare att alltid vilja lära sig mer och 

utvecklas. 

• Är tydlig och ödmjuk i kommunikationen när man representerar klubben. 

• Visar respekt mot spelare, föräldrar, domare, funktionärer och motståndarlag. 

• Är införstådd med att biologisk ålder inte är detsamma som kronologisk ålder. 

Arbetar för att alla skall få samma förutsättningar att utvecklas efter sin nivå. 

• Uppmuntrar våra barn och ungdomar att vara aktiva i mer än en idrott. 

• Agerar aktivt för att förebygga mobbning. 

• Ger alla spelare möjlighet att utvecklas på mer än en position. Framförallt i barn 

och ungdomslagen där alla spelarna skall få stor variation på samtliga positioner. 

• Uppmanar våra spelare att duscha och byta om gemensamt i samband med både 

träningar och matcher. 

• Arbetar för en god sammanhållning och stark lagkänsla där ALLA är viktiga. 

 

Vid aktiviteter 

• Kom i god tid vid såväl match som träning. 

• Bär idrottskläder vid träning och match. 

• Ser till att lagets sjukvårdsväska finns tillgänglig vid både träning och match. 

• Tar sitt ansvar för att hålla god ordning på träningsredskap och övrigt material i 

klubbens gemensamma utrymmen. 

• Utnyttjar träningstiderna väl. Det är värdefull tid för våra spelare. 

• Motivera spelarna att alltid göra sitt bästa på träningar och matcher. 

• Visa positiv inställning till att träna hårt och att det är kul. 

• Bemöter motståndarlag och deras supportrar respektfullt och skapar en bra dialog 

med dessa. 


