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Hammarö Basket värdegrund och ledarskapspolicy
Detta dokument ska ses som en bilaga till föreningens stadgar. Genom att vara aktiv, ledare eller
förälder inom Hammarö basket förhåller vi oss alltid till vår värdegrund likväl som våra stadgar
och tagna beslut.

Hammarö basket är en ideell förening som i enlighet med sina stadgar arbetar för att främja
ungdomars idrottande och basket som idrott på Hammarö och i närområdet
Vi tror på att ett inkluderande förhållningssätt inom föreningen och ett vänligt bemötande av
andra föreningar, funktionärer och aktiva -stärker basket som idrott.
Inom Hammarö Basket är vi lyhörda och regerar mot all form av mobbning, främlingsfientlighet
eller kränkande särbehandling utifrån våra olikheter.
I Hammarö basket visar vi tydligt att alkohol, droger, doping inte har inom idrotten att göra.
Genom en tydlig inställning till detta hoppas vi också kunna påverka våra medlemmar utanför sitt
idrottande.
Att idrotta som barn ska vara roligt för att skapa ett livslångt intresse för att röra på sig. Vårt mål
är att alla ska få vara med och det är inte resultat som är det viktigaste utan prestation utifrån
förmåga, individuell utveckling, vänner och rörelseglädje.
Vi uppmuntrar snarare än begränsar våra aktiva från vara aktiva i andra idrotter och aktiviteter. Vi
har ett bra bemötande gentemot övriga föreningar på Hammarö och tror att samarbete och
flexibilitet gynnar basketsporten i det långa perspektivet.
Både som ledare och förälder inom Hammarö basket agerar vi utifrån föreningens policy och
värdegrund. Detta gör vi också genom att:
• Stötta egna och andras barn och ungdomar i med– och motgång. Detta gäller både barn
från vår förening och andra föreningar vi möter i vår idrott.
• Vi respekterar domarnas domslut och visar förståelse för att såväl ungdomar som vuxna
som dömer matcherna kan vara under utbildning. Det samma gäller även alla
funktionärer och coacher.
• Vi agerar som förebilder tänker på hur agerar i gester och avhåller oss från negativa
kommentarer.
• Som ledare eller förälder är man ett stöd till coachande ungdomar och påminner båda
unga och äldre coacher om dom i stundens hetta agerat utanför föreningens värdegrund.
• Som förälder agerar man bara uppmuntrande och försöker inte styra barnen i vad och hur
de ska agera under match och träning, detta överlåter vi till respektive coach
• Som förälder berömmer man alltid barnen för vad de gör rätt istället för att betona vad
man själv tycker de gjorde fel
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Det viktigaste är att finnas till och att engagemanget inte överstiger barnets mål i sin
verksamhet
Vi ser alltid till det långsiktiga perspektivet. Det är viktigt att kunna njuta i stunden, ha
roligt ihop här och nu, men ändå backa lite och se det långa perspektivet.
Genom ett förhållningssätt med ett långt perspektiv inser man som förälder att
huvudmålet för sina barns idrottande är att skapa ett livslångt intresse för idrott och
motion.
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