
 

Att vara ledare i FC Hessleholm 2.0 
 
Det här är ett policydokument för ledare i FC Hessleholm. Vi vill med policyn skapa bästa 
möjliga förutsättningar för ett lyckat samarbete inom föreningen. Vi eftersträvar en 
klubbkänsla där spelare, ledare och föräldrar känner stolthet och glädje över att vara en del 
av FC Hessleholm.  

Tobak/ alkohol/ narkotika/ dopning  
All bruk av tobak och alkohol är för personer under 18 år icke förenligt enligt  
FC Hessleholms policy. Detta gäller även för bruk av dopningsklassade samt narkotiska 
preparat, så råder nolltolerans vid FC Hessleholms arrangemang. Det är aldrig tillåtet att 
förtära alkohol när man som ledare representerar föreningen i sportsliga sammanhang 
såsom seriespel, cuper eller träningsläger.  
 

Riktlinjer och regler för ledare i FCH 
Ni är som ledare ansvariga för era respektive lag. Föreningen erbjuder och förväntar sig att 
ni tar del av de utbildningsmöjligheter som erbjuds, så att ni får större möjlighet att bidra till 
en god utveckling av de spelare ni ansvarar för. Använd er av det totala kompetenskapital 
som finns inom föreningen. 

Träningar & match  
Ni har ansvar för upplägget av träningar och matcher för era spelare. Vad gäller matchning 
är strävan att det ska vara högst 3 matcher på 2 veckor för spelarna, eftersom vi värnar om 
spelarna och träningstillfällena. 
 

Spelaren i centrum, inte resultatet  
Beröm spelarna när ett intränat moment fungerar på match. Att lyckas med något man tränat 
på är fantastiskt! Det leder kanske inte alltid till vinst, men i långa loppet kommer 
framgångarna. Det som ni vill rätta till kan ni med fördel göra i paus. Ta den spelaren ni vill 
hjälpa till sidan och ge henne instruktion. Skrik inte över hela planen – ingen hör er ändå, 
förutom motståndare, föräldrar och domare. Vi vinner med stolthet och är goda förlorare 
även om det kan svida för stunden. Vi vinner gärna MEN inte till varje pris!  



   FC Hessleholm stödjer sig på forskning och en solid värdegrund vilket innebär att toppning 
i alla dess former är förbjudna för samtliga lag, bortsett våra två seniorlag. Vi vinner och 
förlorar som ett lag och tillsammans. Riksidrottsförbundets vision “Så många som möjligt, så 
länge som möjligt och så bra som möjligt” skall genomsyra verksamheten i FC Hessleholm. 

Utdrag från Belastningsregistret 
I ett steg att kvalitetssäkra vår förening och säkra våra spelares trygghet så lämnar samtliga 
ledare och tränare in sitt Utdrag från Belastningsregistret till styrelsen senast 31/1 varje år. 
Vi ser det som en självklarhet att kunna säkerställa så mycket som möjligt gällande våra 
ledares lämplighet att representera såväl föreningen som att få träna våra spelare. Utan 
utdrag och godkännande från styrelse så kan man inte ta sig an en ledarroll för något lag i 
FC Hessleholm. 

Hur ska Du göra?  
Som ledare ska du föregå med gott exempel, vara en god representant för föreningen och 
uppträda sportsligt mot motståndarlag, andra ledare och inte minst domare. Klagomål på 
domare och motståndarlag får inte förekomma! Du ansvarar för att skapa goda 
förutsättningar för att dina spelare ska utvecklas, ha roligt och kanske en dag spela i 
representationslaget. Din insats som tränare och ledare är viktig.  
   Är du tveksam på hur du ska göra i en situation där andra ledare eller föräldrar är 
inblandade och du inte har haft i de samtal du fört med dem, kan du vända dig till 
föreningens ungdomssektion. Du hittar kontaktinformation på hemsidan, 
www.fchessleholm.se  
   Känn dig trygg i din roll, styrelsen och sektionerna finns där för dig som stöd. 
 
Jag har läst policydokumentet och ställer mig bakom detta. Jag lovar att följa dess regler och 
riktlinjer när jag tränar, leder eller matchar något lag eller på något sätt representerar FCH. 
Efterföljs inte detta vidtas åtgärder där du riskerar att uteslutas ur föreningen.  
 
 
 
 


