Tillsammans är vi mer än ett hockeylag

”Runt frukostbordet, på bussen, på jobbet, i skolan eller på träningen.
Så finns vi där och hjälper dig igenom vardagen. Vi vet att det kan vara motigt ibland
men frågar du oss så går det att vända alla motgångar till någonting bättre. Även den
tråkigaste uppgiften blir rolig när man gör det tillsammans”

KHKFOREVER - Tillsammans är vi mer än ett hockeylag

Om Karlskrona HK
Karlskrona Hockeyklubb bildades 2001 och bedriver seniorverksamhet
för både Herr och Dam, samt juniorer (J20 och J18) och Ungdom
(Skridskoskolan till U16). Ungdom innefattar verksamhet för såväl
pojkar som flickor.
Utöver styrelse samt anställd personal engagerar föreningen drygt 200
ideella ledare i olika funktioner. Utöver dessa ledare finns ett 100-tal
volontärer. De ideella krafterna är en absolut nödvändighet för att vi
ska kunna uppnå våra mål och alla yttre förväntningar.

Antalet Aktiva
• 14 lag/grupper på ungdomssidan
• 470 ungdomar mellan 0-18 år
• 73 tjejer
• 397 killar

”Karlskrona HK ska vara en av Sveriges bästa och
mest hållbara ishockeyklubb att utvecklas i”

För oss innebär det att vi ska:

•
•
•
•
•
•
•

Vara en av Sveriges bästa idrottsförening att utvecklas i både som människa och aktiv
Ha en bra och stabil ungdomsverksamhet som hela tiden ligger i framkant
Ha alla representationslag i högsta serien
Ha ett av Sveriges starkaste idrottsvarumärken
Ha ett av Sveriges bästa matchevent
Ha en stabil och hållbar ekonomi
Ha 3000 medlemmar i KHK

MEN VI HAR ETT STÖRRE
ANSVAR ÄN SÅ

Känslan av att vara utanför, ensam eller bli taskigt behandlad är smärtsam. Både
direkt och indirekt. Smärtan som uppstår genom att höra att man är fel - gör ont och
lämnar ärr. Både för den drabbade och de runt omkring.
Den känslan och smärtan vill vi motverka, skapa förebyggande processer som gör att
den inte ska uppstå och genom kunskap och utbildning vara ledande och ta ansvar tillsammans med det regionala näringslivet.
Detta för att skapa ett tryggt klimat i samhället för de som är våran framtid.

En KHK Kompis har styrka och mod att agera när någon blir taskigt
behandlad eller känner sig nedtryckt. En KHK Kompis ser och agerar när
någon känner sig ensam och bidrar till gemenskap.
En KHK Kompis lyssnar och agerar när kränkande ord förekommer och har
kunskap om vad som inte är okej.

Agera alltid för varje barns trygghet
Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte
som vill skapa en värld utan mobbning. Där varje
barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen
somnar ledsen, vaknar med ångest och går hemifrån
med en klump i magen.

Värdegrunder Riksnivå

Värdegrunder KHK

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och
utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Glädje
Vi har roligt i och omkring vår idrott och
dess utveckling och utförande.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet
innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Engagemang
Vi lyssnar och lär av varandra, är stolta,
positiva och framåtriktade i vår verksamhet.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder,
kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.

Inkludering
Vi är demokratiska och tillåtande och
strävar efter att alla ska få vara med i
och omkring vår idrott, utefter sina
förutsättningar.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att
hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka
mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl
på som utanför idrottsarenan.

VERKSAMHETSPLANEN
21/22

23/24
•Kartläggningsenkät tillsammans med Friends
•Utbildning av föreningens ungdomsledare i samarbete med Friends
•Utbildning av vårdnadshavare i samarbete med Friends
•Utökat fokus på skridskoskolan
•Förstärka värdegrunden.
•Utbildning av föreningens ungdomsledare i samarbete med Friends
•Utbildning av vårdnadshavare i samarbete med Friends
•Verksamhetsbesök skolor, fritids m.m.
•Bytardagar
•Kids day

•Samarbetsavtal med Friends
•Verksamhetsplan
•Presentationsmaterial
•Ambassadör Alexander Bergström

20/21

22/23

•Fortsätta upprätthålla projektet KOMPIS
•Kontinuerligt säkerställa så värdegrunden i föreningen följs
•Bjuda in externa företag och föreningar och presentera KOMPIS
•Ökad närvaro i skolan och fritidsanläggningar
•Verksamhetsbesök skolor, fritids m.m
•Bytardagar
•Utöka fokus på skridskoskolan
•Kids day

•Kartläggningsenkät tillsammans med Friends
•Kontinuerligt säkerställa så värdegrunden i föreningen följs
•Utbildning av föreningens ungdomsledare i samarbete med Friends
•Utbildning av vårdnadshavare i samarbete med Friends
•Verksamhetsbesök skolor, fritids m.m.
•Bytardagar
•Fortsatt fokus på skridskoskolan.
•Kids day

DU KAN HJÄLPA TILL

”För mig var det en självklarhet att tacka ja till att vara ambassadör för
KOMPIS när KHK frågade. Att få chansen att vara med och bidra till att barn
och ungdomar blir kloka och trygga samhällsmedborgare ser jag som ett
privilegie.”

#22 Alexander Bergström, Ambassadör KOMPIS

Jag
stödjer
- Exponering företagsnamn på web.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Diplom/intyg årsvis.

Jag
stödjer

Jag vill
vara med

- Exponering företagsnamn på web.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Diplom/intyg årsvis.

- Exponering med logga i färg på web.
- Ett företagsbesök av representanter
från KHK Kompis.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Diplom/intyg årsvis.

Jag
stödjer
- Exponering företagsnamn på web.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Diplom/intyg årsvis.

Jag vill
vara med
- Exponering med logga i färg på web.
- Ett företagsbesök av representanter
från KHK Kompis.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Diplom/intyg årsvis.

Jag är
en riktig
kompis.
- Tydlig exponering med logga i färg på web
och presentationsmaterial.
- Två företagsbesök av representanter från
KHK Kompis.
- Avrapportering av projektet i form av utskick.
- Möjlighet att köpa namn på aktivitet. ( tex
KIDS DAY BY FÖRETAG X )
- Diplom/intyg årsvis.

Tillsammans är vi mer än ett hockeylag

