DIÖ HOCKEY
Värdegrund

Januari 2021

Diö Hockey ska vara en förening för
ALLA.
Vi vill skapa intresse och glädje för ishockey, och vi fostrar våra barn
och ungdomar med tyngdpunkt på kamratskap och laganda. Ishockey
är både en lek och ett spel – vi fostrar med båda aspekter i åtanke.
Ishockey ska vara roligt!

Vi utbildar för att skapa Diö Hockey andan – där vi vill ge varje spelare de bästa
förutsättningarna utefter dennes förmåga. Vi arbetar aktivt med individanpassad
träning, så att alla får möjlighet att utvecklas i sin individuella takt. Genom bredd och
spets utvecklar vi spelare som kan representera Diö Hockey.

Vi verkar för att stimulera tränar- och ledarrekrytering, och vi ska ge våra tränare
och ledare möjlighet att utvecklas och utbildas så att de har rätt förutsättningar för
att utveckla och leda vår verksamhet. Vi ska även skapa förutsättningar för domare att
utvecklas i föreningen.

Diö Hockey är en del av samhället och ska ha en positiv syn på samarbete med
kommun, skola, näringsliv och andra föreningar i närområdet.

Diö Hockey verkar för en sund och drogfri miljö.
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Följande anda – Diö Hockey andan – vill
vi ska genomsyra alla delar av vår
verksamhet:
Glädje och kamratskap
Vi vill att alla som är med i Diö Hockey ska känna glädje till ishockeyn! Vi stöttar
varandra, uppmuntrar varandra och ser till att alla känner sig välkomna i Diö Hockey. Vi
vill ha en positiv anda där vi lär oss av våra erfarenheter men alltid tittar framåt.

Kreativitet och engagemang
Vi ger vårt yttersta i alla lägen! Vi hjälps åt att hitta lösningar på de utmaningar vi ställs
inför som lag och förening. Vi jobbar aktivt med att nå så stort engagemang som möjligt
både på och utanför isen.

Respekt för varandra
Ledare, spelare och föräldrar har respekt för varandra både på och utanför isen, och för
de riktlinjer och regler som finns inom Diö Hockey och inom ishockey som idrott. Vi har
noll tolerans mot kränkande särbehandling och mobbing, och vi använder ett vårdat
språk gentemot varandra.

Stark laganda
Vi sätter ”laget framför jaget”! Vi jobbar aktivt med att bygga en stark laganda inom det
egna laget men också inom hela föreningen, mellan de olika lagen. Vi hjälps åt och
tillsammans skapar vi Diö Hockeys framtid.
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Ledord för våra ledare och tränare
Som ledare och tränare i föreningen representerar du Diö Hockey, och
tillsammans står vi enade bakom de beslut som fattas och den
målsättning som föreningen har.
Diö Hockey ska som förening ge möjlighet för våra ledare och tränare att
utvecklas och utbildas så att man har rätt förutsättningar för att utveckla
och leda verksamheten.

Som ledare och tränare förväntas du
-

-

Aktivt jobba för att Diö Hockey andan är levande i föreningen
Leda med det goda exemplet och vara en förebild för våra barn och ungdomar
Ta ansvar för laget under träningar och matcher
Aktivt jobba för att individanpassa träningen och möta spelarna på den nivå de
befinner sig, och tillsammans med Ungdomsansvarig föra en dialog kring uppeller nedflyttning av spelare vid behov
Aktivt jobba för att skapa en god kontakt och relation till föräldrarna
Aktivt jobba för ett gott samarbete inom föreningen tillsammans med övriga
ledare
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Ledord för våra spelare
I Diö Hockey är alla välkomna. Vi vill vara en förening att växa och
utvecklas i – på alla nivåer. Som spelare förväntas du bidra till en stark
laganda och ett gott kamratskap både på och utanför isen. Vi agerar på
ett sportsligt sätt både i med- och motgång. Mobbning och kränkande
särbehandling ska inte finnas i Diö Hockey.

Som spelare vill vi att du
-

Har roligt på isen tillsammans med dina lagkamrater!
Är en schysst kompis
Visar respekt
Bidrar till att alla känner sig välkomna i Diö Hockey
Alltid ger ditt yttersta
Lyssnar och har fokus både under träning och match
Skapar goda vanor vad gäller träning, vila, kost och skola
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Ledord för våra föräldrar
Ditt engagemang som förälder i föreningen betyder oerhört mycket – utan
dig och ditt aktiva stöd är vi ingen förening! Att du är engagerad gör
också att ditt barn blir engagerad och utvecklas på bästa sätt. Se det som
en förmån att få hjälpa ditt barn att uppleva glädjen med att spela
hockey! Vi kommer att göra vårt bästa för att du och ditt barn ska trivas
och ha roligt. Vi utvecklar Diö Hockey tillsammans.

Som förälder vill vi att du
-

Uppmuntrar och stöttar både i med- och motgång
Ger uppmuntran och hjälper oss att se alla barnen i laget, inte bara ditt eget barn
Respekterar tränarens beslut både på träning och spelsätt under matcher
Hjälper till med föräldrauppdrag på matcher
Uppträder på ett respektfullt sätt mot domare och motståndare vid matcher
Hjälper ditt barn att skapa goda vanor kring träning, vila och kost
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