Ledarguiden för Halmstad Cricket Club 2016
Halmstad Cricket Club startade 2014 och är medlemmar i Svenska Cricketförbundet. Vi deltar i
nationella ligamatcher och turneringar men har ännu inte en egen spelplan, en så kallad pitch.
Vi vann våren 2015 en inomhusturnering i Helsingborg. Våren 2015 blev Svensk
Cricketförbundet invalda i Riksidrottsförbundet och på hösten samma år kunde vi ansluta oss
till Idrott Online för att administrera klubben och bilda var hemsida för att kommunicera med
omvärlden.
Klubbens kärna består av en grupp studenter och John Sjölin som startade cricket i Halmstad
på Östergårdsskolan 1987. Han bidrog till starten av Svenska Cricketförbundet 1990 och satt en
tid i deras styrelse. John drev fram ungdomsverksamheten i Sverige och ordnade på den tiden
bl a en Svensk ungdomslag till cricketturnering för ungdomar i Wien. Han var engagerad i
Halmstad Cricket Club redan då men klubben lades ner 2006 för att aktiva spelare flyttade till
andra orter på grund av sina skolutbildningar.
Halmstad Cricket Club återuppstod 2014 och är idag i ett uppbyggnadsskede. Vi jobbar på att
organisera och administrera oss för att ha ordning på klubben medan vi växer.
Klubbens medlemmar idag består av många nationaliteter med olika bakgrunder och språk.
Därför måste alla känna att de är lika viktiga och har cricket som en gemensam nämnare.
Cricket som är en av världens största sporter utvecklas snabbt i Sverige. Alla är välkomna som
medlemmar i Halmstad Cricket Club. En glädje är att vi kan engagera flyktingar som känner till
cricket från sina hemländer. De får en möjlighet till gemenskap, glädje och större möjlighet till
integration i vårt samhälle.
Våra ledare är utbildade av Svenska Cricketförbundet och undervisar även om cricket i skolorna
med syfte att sprida information och öka intresset för sporten.
Det är varje medlems skyldighet att bekanta sig med detta dokument som visar de värderingar
och riktlinjer som våra ledare måste följa för att få leda barn och ungdomar i Halmstad Cricket
Club.
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Värderingar och riktlinjer i korthet:
Halmstad Cricket Club’s (HCC) värderingar för barn- och ungdomsidrott:
HCC tar hänsyn till barn och ungdomars rättigheter
HCC ger förutsättningar för en kamratlig och trygg miljö
HCC’s barn och ungdomar ska synas och få vara delaktiga
HCC tar avstånd mot doping och verkar för en dopingfri miljö
HCC arbetar för en drog-, tobaks- och alkoholfri miljö
HCC ser till att flickor och pojkar får samma förutsättningar
HCC motverkar rasism och främlingsfientlighet
HCC erbjuder ungdomar och föräldrar utbildning som ledare

Riktlinjer för Halmstad Cricket Club’s (HCC) aktiva barn och ungdomar innebär:
att ungdomsrepresentanter ingår i HCC’s styrelse
att alla får vara med i en utvecklande miljö
att verksamheten alltid utgår från barnens behov och förutsättningar
att hänsyn tas till barns och ungdomars utvecklingstakt
att vi lär barnen vikten av rent spel och de så kallade ”Laws of cricket”
att övergång mellan barn- och ungdomsidrott sker i rätt takt
att allas olika värderingar respekteras
att vi erkänner , uppmuntrar och utvecklar våra ledare
att vi alla känner glädje och gemenskap

Riktlinjer för Halmstad Cricket Club’s (HCC) ledare innebär:
att arbeta för en kamratlig och trygg miljö
att lära barn och ungdomar att ta hänsyn till kamrater
att tillåta barn och ungdomar att utöva idrott i andra föreningar
att vi tar avstånd från och motverkar mobbing, trakasserier och andra former av diskriminering
att vi skapar förutsättningar för ”talanger” i trygga former
att vi skapar delaktighet och ansvarstagande som ledare
att vi ser till att ungdomar kan påverka tränings- och tävlingsverksamheten
att vi ser till att ungdomar erbjuds utbildning som ledare
att öka kunskapen om fysisk aktivitet och näringsriktig kost
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