Förening för såväl motion/havskajak till barn/ungdom med racinginriktning.

Ledarguide
Halmstad

Kanotklubb

I Halmstads Kanotklubb är alla välkomna! Vår
föreningen bjuder på en social idrottsmiljö där
kamratskap blandas med glädje och gemenskap. Vi tar
alla sitt ansvar för varandra, anläggningen och vårt
gemensamma klubbmaterial.
Vi arbetar med breddverksamhet men ger också
förutsättningar att nå elitnivå utifrån var och ens
intresse.
Klubben arbetar också efter en ständig utveckling
inom vår idrott. Halmstads Kanotklubb arbetar efter
Riksidrottsförbundets, Svenska Kanotförbundets samt
samt FN:s barnkonventions riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott.
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Ledarguiden är ett policydokument som visar vilka
värdegrunder som vår förening står för. Dokumentet
är framtaget av klubbens ledare och tränare.
Välkommen! Halmstads Kanotklubbs styrelse.
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Riktlinjer för HKK:s ledare!
Våra ledare skall skapa förutsättningar för god
gemenskap och sammanhållning. Visa stort
engagemang och bidra med sin kompentens.
• Arbeta för en trygg miljö.
• Tillåter barn och ungdomar utöva fler idrotter i andra
föreningar.

• Ta avstånd från och motverkar mobbing, trakasserier och
andra former av diskriminering.
• Skapa förutsättningar för "talanger" i trygga former.
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• Alla som vill ska kunna vara med i vår verksamhet utifrån sina
förutsättningar.
• Skapa delaktighet och ansvarstagande som ledare.
• Vi arbetar för att allas röster ska bli hörda och vi lyssnar på
alla deltagares synpunkter om verksamheten.
• Se till att ungdomar erbjuds ledarutbildning för att öka
kunskapen om fysisk aktivitet och näringsriktig kost.
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Kanotistens ansvar vid träning och tävling!
Vi ska vara öppna och välkomnar alla oavsett
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell
läggning och vi ska motverkar alla former av kränkande
särbehandling.
Vi visar öppenhet inför förslag och förändringar,
utför verksamheten efter bästa förmåga. Vi bemöter varandra
på ett respektfullt sätt.
Eftersträvan är att vår verksamhet präglas av Livskvalitet,
Delaktighet, Respekt och Glädje.
Respektera varandra
Kom i tid, respektera ledarna och varandra, var ödmjuk och
lyhörd, lyssna och ta till dig. Vi alla har något att lära oss av
varandra, det finns säkert flera som ser upp till dig så se till att
vara en bra förebild.
Följ regler och var rädd om utrustningen
Följ alltid säkerhetsregler på vattnet och i gymmet!
Var rädd om utrustningen och följ instruktioner.
Se till så att det ser snyggt ut efter dig.
Säg till ledaren om någonting är trasigt eller om du vill ändra
på något.
Vi lever efter god etik och moral. Detta innebär till exempel
att aktivt arbeta mot doping och annat fusk.
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Ni föräldrar är viktiga!
Klubben ser fram emot engagerade föräldrar som stöttar era
barn och ungdomar och även hjälper till med småsysslor som är
viktiga för en förening.
• Visa ditt barn uppmärksamhet oavsett om framstegen är
stora eller små.

• Tänkt efter om du skall kritisera ditt barn. Rädslan att bli
kritiserad kan vara en ung idrottares värsta fiende.
• Låt klubbens ledare ansvara för barnet under tävling och
träning.
• Du får gärna paddla och träna tillsammans med ditt barn,
ställa upp som båtförare osv.
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• Hjälp klubben med små tjänster som vi ber Dig om, t.ex.
sälja lotter, fixa fika, delta vid klubbens olika evenemang m.m
• Ta del av information som kommer från klubbens
anslagstavla, hemsida eller från Facebook.
• Framgång inom kanotsporten får inte bli viktigare för Dig än
för barnet.

• Låt barnet och du själv ha roligt med idrotten i vår förening.

Kanotklubb

Sponsorer
Halmstad Kanotklubb
Åbrinken
302 23 Halmstad
www.halmstadkanot.com
halmstadkanotklubb1@gmail.com
Bankgiro 5424-6434
Swish 1236468672
Organisationsnummer 849200-1378
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