Ledarguide för Halmstads Gymnastik- & Roddförening (HGRF)
Bakgrund: Under våren 2013 har aktiva och ledare i HGRF gått igenom och arbetat med Arbetsplanen
Ledarguiden tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Dokumentet ska spegla HGRF:s värdegrund och
riktlinjer vilket innebär att det är ett "levande dokument" som ska uppdateras kontinuerligt.
 HGRF:s värderingar för barn- & ungdomsidrott innebär:
att HGRF tar hänsyn till barn och ungdomars rättigheter
att HGRF ger förutsättningar för en kamratlig och trygg miljö
att HGRF:s barn och ungdomar ska synas och få vara delaktiga
att HGRF kraftfullt tar avstånd mot doping och verkar för en dopingfri idrott
att HGRF arbetar för en drogfri-, tobaksfri- och alkoholfri miljö
att HGRF ser till att flickor och pojkar får samma förutsättningar
att HGRF motverkar rasism och främlingsfientlighet
att HGRF erbjuder ungdomar och föräldrar utbildning som ledare

 Riktlinjer för HGRF:s aktiva barn- & ungdomar innebär:
att Ungdomsrepresentant/er ingår i HGRF:s styrelse
att alla får vara med i en utvecklande miljö
att verksamheten alltid utgår från barnens behov och förutsättningar
att hänsyn tas till barn och ungdomars utvecklingstakt
att vi lär barnen vikten av rent spel
att övergång mellan barn och ungdomsidrott sker successivt
att allas olika värderingar respekteras
att vi erkänner, uppmuntrar och utvecklar våra ledare
att vi alla känner glädje och gemenskap

 Riktlinjer för HGRF:s 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 utöva fler idrotter i andra föreningar
att vi tar avstånd och motverkar mobbing, trakasserier och andra former av diskriminering
att vi skapar förutsättningar för "talanger" i trygga former
att skapa delaktighet och ansvarstagande som ledare
att vi ser till så att ungdomar kan påverka tränings- och tävlingsverksamheten
att vi ser till så att ungdomar erbjuds utbildning som ledare
att öka kunskapen om fysisk aktivitet och näringsriktig kost

