
  Fastställd i FCH:s styrelse 20151021 § 11 

 

 

 
 

Att vara spelare i FC Hessleholm 
 

Det här är ett policydokument för spelare i FC Hessleholm. Policydokument finns också 
för ledare och föräldrar. 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.   
 

Övergripande mål för FC Hessleholm: 
 

 Att erbjuda barn, ungdomar och seniorer möjlighet att spela fotboll och utvecklas 
inom föreningen 

 Att bedriva breddverksamhet med flicklag i alla åldersgrupper och ha ett 
representationslag med målsättning att spela i division 1 

 Att bedriva fotbollsverksamhet inom ramen för rådande ekonomiska 
förutsättningar 

 Att fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt 
för såväl medmänniskor som regler och normer 

 Att erbjuda ledare utbildning och inspiration så att de på bästa sätt kan ta hand 
om dem som vill spela i FC Hessleholm 

 
Tobak/ alkohol/ narkotika/ dopning 
Eftersom bruk av tobak och alkohol är förbjudet enligt lag för personer under 18 år och 
bruk av dopning- och narkotikapreparat är förbjuden för alla råder nolltolerans vid 
föreningens arrangemang. Det är dessutom aldrig tillåtet att uppträda berusad i 
föreningens kläder.  
 
Mobbning - Nolltolerans! 
 
 

Riktlinjer och regler för spelare i FCH 
 
Nedan finns ett antal ”Ledstjärnor för spelare i FCH”, framtagna av representanter för 
både ungdoms- och seniorverksamheten: 

 Gå till träningen för att TRÄNA, inte för att bli tränad – var nyfiken 
 Var noga förberedd till träning och match vad gäller kost, vätska och sömn 
 Var uppmärksam mot lagkamrater och ledare 
 Visa respekt för domare, motståndare och deras ledare 
 Var ett föredöme på och utanför planen 

 
.  
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Träningar och match 
Ledare och tränare är utsedda av föreningen och ansvariga för träningar och matchning. 
De har olika erfarenheter som ledare. Det är OK att ha andra åsikter än ledarna, men det 
betyder inte att spelare får ifrågasätta ledarens beslut. Däremot har spelare rätt att få ett 
beslut motiverat. Utgå från att ledaren gör vad han/hon anser vara bäst dels för dig som 
spelare och dels för laget. Föreningen erbjuder ledarna utbildning som stöd för att 
kunna hjälpa dig att utvecklas som spelare. 
 
Har du frågor? 
Är det något du funderar över eller har synpunkter på, prata med ledare och tränare. Du 
kan även vända dig till den som är fotbollsansvarig eller ungdomsansvarig inom 
föreningen. Du hittar alla kontaktuppgifter på www.fchessleholm.se 
 
 
Jag har läst policydokumentet och ställer mig till 100 % bakom detta. Jag tar ansvar för 
att följa dess regler och riktlinjer när jag spelar match, tränar eller på något annat sätt 
representerar FC Hessleholm. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Datum             Ort 
 
 
________________________________________  ________________________________________ 
Spelarens underskrift   Namnförtydligande 
 
 
 
_____________   
Födelseår  
 
 
_______________________________________  ________________________________________  
Målsmans underskrift   Namnförtydligande 
  
 
 
 

http://www.fchessleholm.se/

