
Glädje, kämpaglöd, kamratskap
och klubbkänsla

Detta kan du förvänta dig som medlem
i SHK:

• Ditt barn får en rolig och utvecklande
 träning som utgår från barnets individuella
 nivå

• Ditt barn får ett stimulerande umgänge
 med jämngamla

• Ditt barn får möjlighet att delta i aktiviteter
 utanför träningar som ordnas av lagorgani-
 sationen

• Ditt barn får möjlighet att delta i en eller
 flera cuper per år

• Som förälder får du följa ditt barn i en
 positiv fritidssysselsättning

• SHK ordnar gemensamma klubb-
 aktiviteter som SHK-dagen, ledarträffar,
 samt julbord m.m

Lag

Tränare

Lagledare

Mer information om laget och klubben
hittar du på: www.stromstadhk.se

Välkommen till

Strömstad

Handbollsklubb



Tillsammans ger vi våra barn och ung-
domar en meningsfull, rolig och hälsosam 
fritidsaktivitet!

I SHK arbetar vi för att alla skall kunna delta på lika 
villkor. Personlig och idrottslig utveckling skall gå före 
vikten av att vinna. 

SHK ansvarar för att alla lag har tränare med rätt utbild-
ningsnivå och erbjuder tränar- och domarutbildning till 
alla som är intresserade.

Eftersom SHK är en ideell förening så är vi till 100% ber-
oende av föräldrar som stöttar våra tränare och hjälper 
till att skapa fungerande lagorganisationer. Du är en 
viktig kugge och Ditt engagemang behövs i laget!

Inom SHK råder nolltolerans mot alla for-
mer av kränkningar och trakasserier!

SHK har en likabehandlingsplan som vi skall följa. I 
vår verksamhet ska alla - barn, ungdomar och vuxna - 
känna trygghet och vi ska respektera varandra oavsett 
kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggn-
ing. Detta gäller i alla sammanhang i samband med 
träningar, matcher och turneringar och omfattar såväl 
spelare, föräldrar, ledare och domare. 

Om Du upptäcker någon form av kränkning eller
oschysst behandling – agera och informera ansvarig 
tränare eller lagledare. Kom ihåg att vuxennärvaro i alla 
sammanhang är det bästa sättet att främja likabehand-
ling och förebygga kränkningar!

Inom SHK visar vi respekt och positiv atti-
tyd till varandra och vår omgivning!

SHK:s 10 gyllene regler

1) Ha kul! Uppträd så att andra också har kul!

2) Visa hänsyn och respektera att vi är olika
 – alla skall känna sig välkomna!

3) Var närvarande på träningar, matcher och andra 
 aktiviteter så mycket du kan och gör alltid ditt bästa
 utifrån din förmåga.

4) Uppmuntra och ge dina lagkompisar beröm så ofta
 du kan.

5) Fair play gäller –fusk och oschyssta metoder
 accepteras inte.

6) Lyssna till och följ tränarens instruktioner.

7) Som vuxen är du med vid ditt barns träningar och
 matcher i möjligaste mån och hjälper till att före-
 bygga och rapportera oschysst beteende.

8) Som vuxen ska du föregå med gott exempel och
 vara en förebild för våra barn och vår klubb.

9) Som vuxen stöttar du tränare och lagledare i deras
 beslut och undviker ”coaching från läktaren” –syn-
 punkter tar du upp med ledarna (inte barnen) efter
 träningen/matchen. 

10) Våga säga ifrån och rapportera om du upptäcker
 diskriminering, kränkningar eller om det är något
 annat som inte fungerar som det ska – det gäller
 barn som vuxen.

Mer information om laget och klubben
hittar du på: www.stromstadhk.se


