Hammerdals IF vill med ett brett utbud erbjuda idrott och
motion för alla. Vi strävar efter att med utbildade ledare låta
varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Hammerdals IF arbetar utifrån en gemensam värdegrund.
Ett ökat samarbete inom föreningens sektioner skapar en god
föreningskänsla. Föreningen ska jobba för goda kontakter
med andra föreningar och aktörer i samhället.
I Hammerdals IF har vi kul!

HAMMERDALS IF
VÅR FÖRENING:
Sektioner
»
»
»
»
»
»

BMX – motionsverksamhet
Fotboll – barn-, ungdom- och seniorverksamhet
Friidrott – ungdomsverksamhet
Gymnastik – barn-, ungdom- och motionsverksamhet
Innebandy – barn-, ungdom- och seniorverksamhet
Skidor – motionsverksamhet

Kommittéer
»
»

Bingo
Joelmässan

Anläggningar HIF äger
»
»
»

Svartvikens IP
Ishockeyplanen och bmx-banan
Utrikeshallen (sporthallen)

Vår verksamhetsidé bygger på att…
»
»
»
»
»
»
»

Välkomna alla på alla nivåer, oavsett ålder, kön och etnicitet
Alla ska bli sedda, hörda och accepterade
Ge möjlighet till en sund och aktiv fritid
Erbjuda aktiviteter genom hela livet
Stimulera barn och ungdomar att vara verksam i olika idrotter
Arbeta för fair play, jämställdhet och en drogfri verksamhet
Samarbeta med andra föreningar
» Uppmuntra utbildning och utveckling

Det är inte pengar vi behöver utan engagemang, händer och
fötter.

Det här gör föreningen
HIF:s ryggrad ekonomiskt är bingon. Andra viktiga intäkter kommer från
kommunbidrag, egna arrangemang, ideella arbeten och medlems/deltagaravgifter, för att nämna några. Det här jobbar vi också med:
»
»
»
»
»

Ansvarar för anläggningar och personal
Bistår våra ledare och ger dem möjlighet till utbildning
Håller policyn uppdaterad
Verkar för jämställdhet och en drogfri verksamhet
Stöttar sektioner och kommittéer för att underlätta deras verksamhet

Ledaren
Som ledare förväntas du:
» Följa HIF:s policy
» Betala medlemsavgift
» Representera föreningen på föredömligt sätt
» Sätta fokus på glädje istället för resultat i förstahand
» Uppmuntra rent spel
» Se och höra alla, ge alla en möjlighet att finna sin plats i gruppen och
låta alla vara med
» Stimulera till spontanidrott och att testa flera idrotter
» Stödja andra ledare
» Ta ansvar för material och HIF:s anläggningar
» Ha nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling
» Skapa bra föräldrakontakt vid barn- och ungdomsverksamhet
» Följa Riksidrottsförbundets direktiv

Deltagaren
Som deltagare i Hammerdals IF får du:
» Glädje och gemenskap
» Möjlighet till träning och motion
» Utbildning
» Tillgång till HIF:s lokaler
» Möjlighet att utvecklas som
deltagare/ledare/tränare/domare
Som deltagare i Hammerdals IF förväntas du:
» Visa respekt för alla
» Vara en bra kompis
» Spela rent spel
» Alltid göra ditt bästa
» Representera föreningen på föredömligt sätt

»
»
»
»

Lyssna på och följa de instruktioner som din ledare ger
Vårda ditt språk vid träning och tävling
Betala medlemsavgift och eventuell deltagaravgift
Delta i punktinsatser, till exempel bingo, Joelmässan, serveringar
(deltar man i aktiviteter på vintern förväntas man exempelvis jobba
på bingon på sommaren)

Föräldra-/vårdnadshavaren
För Hammerdals IF ser vi föräldrar/vårdnadshavare som oerhört viktiga.
Därför ser vi gärna att våra ledare och föräldrar samarbetar och har en
god relation. Tillsammans blir vi starkare.
Som förälder/vårdnadshavare i Hammerdals IF får du:
» Uppleva idrottsglädje och gemenskap
» Se ditt barn utvecklas tillsammans med andra
» Känna trygghet i att alla våra ledare följer HIF:s policy
» En aktiv fritid för ditt barn där du kan vara delaktig
Som förälder/vårdnadshavare i Hammerdals IF förväntas du:
» Ta del av HIF:s och sektionernas policy
» Hjälpa ditt barn att komma i tid och rätt utrustad till träning/tävling
» Hjälpa ditt barn att meddela frånvaro inför träning/tävling
» Uppmuntra och stötta alla deltagare på ett positivt sätt
» Låta ledaren leda aktiviteten
» Ta del av information som kommer från föreningen
» Vid behov skjutsa deltagare till träning och tävling
» Respektera motståndare och domare
» Uppmuntra till rent spel
» Betala medlemsavgift och eventuell deltagaravgift
» Säga till om du tycker något är fel
» Representera föreningen på föredömligt sätt
» Delta i punktinsatser, till exempel bingo, Joelmässan, serveringar

Tack för ert engagemang,
utan er, inget Hammerdals IF!

