Ledarpolicy
Jag skall ha gått utbildning som motsvarar den nivå i det lag jag tränar eller är
ledare för. Svenska Ishockeyförbundets steg utbildning.
Jag skall ha läst igenom klubbens egen målformulering för
ungdomsverksamheten, så att jag vet vad som gäller.
Jag skall komma på alla ledar- och tränarträffar som ungdomshockeyn har, för att
hålla mig informerad om vad som händer i klubben.
Jag måste kunna ha en bra dialog med andra ledare i verksamheten. Bidraga till
att få ”vi-känsla”.
Jag skall se till föreningens bästa och inte bara till mitt eget lag.
Jag skall vara ett föredöme för dem som jag är ledare för.
Jag skall träna och matcha laget på ett positivt sätt, så att alla tycker det är roligt
att träna och spela hockey.
Jag skall vara positiv på och utanför banan.
Jag skall se till att alla utvecklas som spelare. Ge positiv kritik på vad spelarna kan
bli bättre på. (t ex ”Det här behöver du träna lite extra på för att bli bättre.”)
Jag skall stå för det jag säger. (t ex att spelarna måste träna för att bli uttagna till
match) Skulle det vara så att en av de bättre i laget inte tränat, så skall han eller
hon inte få vara med och spela matchen. Då måste man som tränare våga ta en
spelare som är något sämre än honom eller henne. Annars ger man fel signaler till
laget.)
Jag skall kunna ta och ge kritik.
Jag skall informera om etik och moral (föreningens förhållande till alkohol, droger
och mobbing.)
Jag skall vara tydlig och informera spelare och föräldrar om vad som gäller.
Har jag som ledare en bra dialog mellan spelare och föräldrar skapar jag bra
förutsättningar för att lyckas med det jag vill.
Jag har som ledare ansvar för att det alltid råder god ordning omkring mitt lag. Det
innebär att omklädningsrimmen och andra utrymmen som laget använder, alltid
lämnas i städat skick och i övrigt i god ordning.

Jag har tagit del av och instämmer i ovanstående ledarpolicy.
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Ledarens underskrift
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