
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Välkomstbrev – Hanvikens Friidrott 
 



 
Vår vision 

”Hanvikens SK Friidrott vill vara en av Stockholms främsta 
friidrottsklubbar” 

 
• Därför att: 

o Alla är välkomna 
o Vi verkar för en god hälsa och sund livsstil 
o Vi ser varje individ 
o Vi får aktiva att stanna så länge som möjligt i klubben 
o Vi får alla att utvecklas sportsligt efter sin förmåga 
o Alla känner gemenskap och kamratskap 

 
• Vi erbjuder: 

o En god organisation 
o Stor barn och ungdomsverksamhet 

- Vi har fungerande träningsgrupper 6-19 år 
- Vi har åldershomogena grupper 

o En professionell tränings- och tävlingsverksamhet 
o Ledare och aktiva med adekvat utbildning 
o Samarbete med andra klubbar 

 
Föreningens målsättning: 
”Det ska vara roligt att träna och tävla i Hanvikens SK Friidrott ”. Vår målsättning 
är att erbjuda barn och ungdomar allsidig träning och friidrottslig skolning. 
Verksamheten ska kännetecknas av kamratskap, glädje, gemenskap och kompetens. 
Vår strävan är en bred verksamhet där alla ges möjlighet att prova på friidrottens 
alla grenar och utvecklas i sin egen takt.  
 
Sportslig målsättning: 
Vi har som sportslig målsättning att kämpa om medaljer individuellt och i stafett 
vid både svenska mästerskap och distriktsmästerskap för seniorer, juniorer och 
ungdomar (15 år). 
 

 
 



Träning: 
Träningen bedrivs åldershomogent utifrån vår långsiktiga verksamhetsplan med 
utbildade tränare, ofta med egen friidrottsbakgrund. Sommartid tränar vi framför 
allt på Trollbäckens IP. Vintertid i olika gymnastiksalar och idrottshallar i Tyresö 
men även i Sätra inomhushall för friidrott. I övrigt gäller träningspolicyn som finns 
under riktlinjer på vår hemsida. 
Läger: 
Klubben försöker årligen att ordna ett antal träningsläger för aktiva i olika åldrar. 

• Junior/Senior – veckoläger utomlands i samband med påsken 
• 10-14 år – 2 dagars läger på Bosön eller annan plats under april/maj 
• 7-9 – separata ”kick-offs” för respektive grupp 

    
Tävling: 
Ett tävlingsprogram fastställs gemensamt av alla tränare för varje säsong(ute/inne). 
Barnen och ungdomarna deltar i olika tävlingar i samråd med sin tränare. Vi 
arrangerar ett antal egna tävlingar varje år: Klubbtävlingar på Trollbäckens IP, 
Tyresö skolmästerskap, Tyresö ungdoms- & veteranspel (Tyresö FK), 
klubbmästerskap.  
Vi åker också på en gemensam tävlingsresa för klubbens ungdomsgrupper 
utomhus resp. inomhus varje år. Senaste åren har det på sommaren varit till 
Leksand i slutet av juli och på vintern i slutet av januari. Syftet med dessa är att 
öka sammanhållningen i klubben och den egna gruppen.  

 
Tillgängliga tävlingar kan man finna på Svenska Friidrottsförbundets hemsida: 
http://www.friidrott.se/ och Stockholms Friidrottsförbund, 08fri. 
http://www.friidrott.stockholm.se 

 
Alla tävlingsanmälningar görs före sista anmälningsdatum för respektive tävling 
till tränare. Tränaren sammanställer informationen och anmäler till arrangerande 
förening och en kopia till HSKs kansli för betalande av startavgifter. 
I övrigt gäller Tävlingspolicyn som finns under riktlinjer på vår hemsida. 



 
Medlemskapet: 
Vi har som förmån i HSK Friidrott att man får testa tre gånger innan man 
bestämmer sig för att fortsätta. Efter den fjärde gången betalar man medlemsavgift 
och sektionsavgift. Aktuella avgifter är för helår och beslutas årligen på årsmötet i 
mars/april. Aktuella avgifter för 2016 är följande; 

 
 
Medlemsavgiften är obligatorisk för alla som är med i Hanvikens SK och den 
betalas endast en gång per år (kalenderår) även om man är med i flera sektioner. I 
den ingår försäkring för deltagande i träning och tävling.   
 
I sektionsavgiften ingår det tävlingslicens (krav för att delta i tävlingar) samt 
tävlingsavgifter från 10-19 år. Se tabell ovan. Betalas per den första maj.  
 
Förutom ovanstående får man som aktiv medlem i friidrotten regelbundna 
träningar, professionell organisationen engagerade, erfarna och utbildare ledare 
som kontinuerligt utbildar sig via Stockholmsfriidrottsförbund och/eller interna 
utbildningar.  

 
Föräldramedverkan: 
För att verksamheten ska fungera och för att ekonomin ska gå ihop behöver vi 
hjälp av alla föräldrar. Vi förväntar oss att föräldrar ställer upp som funktionärer 
vid våra egna tävlingar(klubbtävlingar, Tyresö Ungdoms- & veteranspel etc), 
samt bidrar genom olika inkomstbringande arrangemang, t.ex. som funktionärer 
vid Tjejmilen och Stockholm Maraton. Som förälder kan man också sponsra sin 
egen träningsgrupp eller hela HSK Friidrott på många olika sätt t.ex. kläder, 
material, tryck... 

 
HSK uppmuntrar och stöder att fler föräldrar ställer upp som ledare i de olika 
sektionerna. Genom detta så bidrar man att HSK blir en mer framgångsrik förening 
genom att man låter verksamheten växa av fler medlemmar. Alla ledare erbjuds att 
gå alla kurser som är nödvändiga för att göra ett fullgott jobb i sin roll som tränare.

Friidrottsintroduktion 7-9	år* 10-12	år	** 13-19	år*** Senior* Veteran*
Medlemsavgift	(SEK) 150 150 150 150 150 150
Sektionsavgift	(SEK) 800 1200 2200 2700 2700 850

*Inga	tävlingsvagifter	ingår
**Tävlingsavgifter	ingår	till	av	klubben	beslutade	tävlingar
***Tävlingsavgifter	till	av	klubben	beslutade	tävlingar,	sätrakort	ingår	ej.



HSK Friidrott behöver ju inte bara tränare utan även administratörer för tränings- 
gruppen, tävlingsledare plus andra uppgifter vid stora evenemang behöver en 
ansvarig. Materialansvarig... listan kan göras lång, bli även du delaktig i arbetet för 
en framgångsrik klubb, det är garanterat stimulerande och uppskattat. 

 
Genom ett gott samarbete mellan barn, ungdomar, föräldrar och tränare blir 
resultatet bättre, roligare och mer långsiktigt för alla. 

 
Vad är Hanvikens SK(HSK)? 
HSK är en flersektionsförening där antalet och inriktning på sektionerna har 
ändrats under åren. De huvudsakliga sektionerna idag är fotboll, friidrott, ishockey, 
handboll och innebandy. Hanviken uppmuntrar att man som barn och ungdom är 
aktiva i flera idrotter och är inget som ska påverka ens möjlighet att få vara med i 
aktiviteter.  

 
Mer information om Hanvikens SK Friidrott: 
På hemsidan finns information om policy runt kläder, träning och tävling under 
riktlinjer, träningstider för respektive grupp, resultat från olika tävlingar, statistik 
runt årsbästaresultat och klubbrekord, tävlingsprogram och andra aktiviteter och 
mycket annat. 

 
Kontakt Hanvikens SK Friidrott: 
 
Frågor kring träningar, tävlingar för den egna gruppen etc. görs i första hand 
med respektive tränare. 
 
Frågor kring den sportsliga verksamheten, arrangemang och sektionen 
Sportchef: Niklas Eriksson 
E-post: niklas.eriksson@hanvikenssk.se 
Mobil: 0704-663109 
 
Administrativa frågor samt avgifter 
Kanslist: Madeleine Pettersson 
E-post: kansli@hanvikenssk.se 
Mobil: 08-712 44 12 
 
Kansli på Trollbäckens IP 
Öppet Vardagar 10-17 (tisdagar till 19) 
Hemsida: http://www.hanvikenssk.se 
E-post: kansli@hanvikenssk.se 
Telefon: 08-712 44 03 
Postadress: Hanvikens Sportklubb, Box 726, 135 17 Tyresö 

 



Friidrottsförbundets verksamhetsplan 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanvikens Friidrottsstruktur – 
verksamhetsplan* 

 

 
 

*Ovanstående organisationsstruktur är vår vision för 2014 – 2020 i linje med 
förbundets plan. Strukturen kan se annorlunda löpande under perioden beroende på 
antalet aktiva etc.  

 

20	-35 Tävling/Elit
15-19	år		(1997	-	2000) juniorlit Tävling/Träning Motion
13	-	14	år	(2001	-	2002)
12-13	år	(2003-2004)
11	år	(2005)
10	år	(2006)
9	år	(2007)
8	år	(2008)
7	år	(2009)
6	år	(2010) Friidrottssintroduktion	(Aktiv	start)

Motion

Åldershomgena	grupper	(Lekstadiet)

Något	överlappande	åldersgrupper	-	Tävling/Träning	(Grundstadiet)


