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VÅRA VÄRDEGRUNDER
GLÄDJE HJÄRTA GEMENSKAP

ANSVAR

INLEDNING
Rögle BK:s vision är att skapa Sveriges bästa miljö för barn och ungdomar som
väljer att spela i vår förening samt att skapa ett livslångt intresse för ishockey.
I Rögle BK tar vi ansvar och hjälper till med social fostran vilket i vårt fall innebär att
vi ser till hela individen och inte bara till hockeyspelaren. Vi vill hjälpa till att fostra
bra människor och ge sociala verktyg att bära med sig vidare i livet. En viktig del i
detta är skolan och ett gott samarbete med densamma. Därför erbjuder vi bl.a.
läxhjälp på ishallen med behöriga lärare från Kungsgårdsskolan och Nyhemskolan i
Ängelholm för åk 7-9.
För Rögle BK är det minst lika viktigt att våra barn och ungdomar visar bra
kamratanda och en god karaktär som det är att man utvecklas till en kompetent
ishockeyspelare. Vi vill hjälpa spelare att uppträda med respekt, ha en positiv attityd,
vara en bra kamrat och vara medveten om att man representerar sin förening även
utanför ishallen.

RENT SPEL
Fokus på rent spel gäller såväl på hockeyrinken som utanför. Vi förespråkar ett
fysiskt spel inom de regelverk som hockeyn tillåter såväl på träning som match.
Skulle det ske att man går över den tillåtna gränsen enligt regelverket, så ska
åtgärder vidtas från Rögles sida och med hjälp av ledare ska spelare kunna få en
förståelse för att kunna förändra sitt beteende.
Såväl på som utanför isen tar vi avstånd från alkohol, narkotika, doping och tobak.
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ALLAS RÄTT ATT DELTA
Rögle BK följer de riktlinjer som SISU och Riksidrottsförbundet använder sig av, där
spelare upp 12 års ålder ingår i ”barnidrott” och spelare i åldrarna 13-20 år ingår i
”ungdomsidrott” där successiv satsning mot elit kan genomföras.
I Rögle BK bedrivs både breddverksamhet och elitverksamhet. Detta innebär att alla
får vara med och ingen exkluderas innan U16-Elite. Denna information ska ges
kontinuerligt till spelare och föräldrar under föräldramöte och spelarmöte från U8U15. Inför U16-Elite där vår elitverksamhet börjar, tas lag ut av ansvariga i klubben.
De spelare som inte får vara kvar erbjuds hjälp att få kontakt med närliggande
klubbar för fortsatt spel inom ishockey. Genom nätverkande och ett nära samarbete
med närliggande föreningar ska en plan kring detta upprättas. Vår förhoppning är att
så många som möjligt, så länge som möjligt ska fortsätta inom ishockeyn som
spelare, ledare, domare eller funktionär.
Vi i Rögle BK gör ingen skillnad på människor utifrån kön, etnicitet, religion, eller
sexuell läggning. Alla ska bemötas lika oavsett social situation. Vi som förening
arbetar aktivt mot mobbing, diskriminering och användandet av svordomar mot
lagkamrater, motståndare, ledare och funktionärer.

BARNENS RÄTT ATT KOMMA TILL TALS
Vid minst två tillfällen per säsong sitter tränare för respektive lag ner med varje
spelare enskilt och genomför schemalagda spelarsamtal. Utöver dessa sker
kontinuerliga samtal löpande under säsongen, både på grupp och individnivå.
Dessa samtal är likvärdigt utformade för våra akademilag U12-U15 för att få en
samlad bild kring våra ungdomsspelare, samt för att kunna utvärdera utvecklingen
av ungdomarna.
Samtalen innefattar moment på isen, men även frågor kring trivsel, träning och
lagkompisar. Spelarsamtal är viktiga för att skapa en bättre relation och förtroende
mellan spelare/tränare, få en inblick i hur individen trivs samt för att skapa en
möjlighet för spelaren att få vara med och påverka.
Vi ser till barnets bästa och i fall av att stora beslut ska fattas prövas detta med hjälp
av en checklista för att komma fram till vad som är det bästa för gruppen och
individerna i denna. Föreningen kommer framöver även att arbeta med spelarråd
där varje ungdomslag har spelarrepresentanter.
En del i vårt sociala ansvar för barnen är att om vi misstänker att något barn far illa
utifrån sin hälsa och utveckling tar vi som förening vårt ansvar och upprättar en
orosanmälan.
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VÅRA TRÄNARE
För att skapa en trivsam och så optimal miljö som möjligt för utveckling är det väldigt
viktigt att våra ledare är goda förebilder. I Rögle BK har vi heltidsanställda tränare
hela vägen från vårt representationslag ner till U12. Från U11-U8 har vi anställda isinstruktörer som ansvarar för träningsupplägg och träningar. Detta är en viktig bit då
vi vill säkerhetsställa att våra barn och ungdomar får en så bra och likvärdig
utbildning som möjligt.
Alla Rögle BK:s tränare skall ha behörighet och gått de utbildningar som krävs för
att få träna respektive lag.
Samtliga ledare som finns i barnens närhet ska visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret med regelbundenheten en gång per år.
Ett led i vårt arbete att skapa en så optimal miljö som möjligt för våra spelare är att
samtliga tränare och ledare har genomgått en internutbildning kring
barnkonventionen i fyra steg. Denna utbildning har letts av vår barnrättsstrateg som
fortsatt kommer att stötta föreningen i detta arbete.
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