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VISION
Hammarby IF Boxning – slår ett slag för idrotten
Hammarby IF Boxning ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer samt att utveckla
klubben. Vårt mål är att bli en av Sveriges bästa tävlande klubbar och tongivande i vår idrott.
Detta genom ett starkt engagemang på samtliga nivåer – styrelse, tränare, ledare och medlemmar.

VÄRDEGRUND

DET SKA VARA GULD VÄRT ATT TRÄNA HOS OSS

Glädje – det ska vara kul att träna hos oss, tränare, boxare och
motionärer ska komma och gå med ett leende på läpparna

Utveckling – att träna samt att vara tränare på klubben ska vara
utvecklande för alla på alla nivåer

Laganda – tillsammans, oavsett nivå (boxare eller motionär) skapar vi
en gemenskap där alla är lika mycket värda

Delaktighet/Demokarati – alla, oavsett nivå (boxare
eller motionär) ska känna sig välkomna och delaktiga i klubbens olika aktiviteter
För alla
Boxning kan utföras av alla såsom motionär och tävlande. Boxningen ska vara tillgänglig, väl
instruerad och tydlig. Verksamheten bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Vi värnar om
likvärdighet, jämställdhet, allas rätt att få delta och att allas åsikter är lika mycket värda.
Samverkan
Vi jobbar för att utveckla Hammarby IF Boxning i enlighet med vår devis:
”Vi skapar mästare i och utanför ringen.”.
För att göra detta krävs att styrelse, tränare, ledare och medlemmar samarbetar och samverkar.
Bra samverkan är en förutsättning för utveckling av vår verksamhet.
Utveckling
Att vilja göra framsteg utifrån nivå och ambition ska prägla vår verksamhet, liksom framåtanda
och nytänkande. Det finns en glädje i att utvecklas och att vara med och utveckla andra, både
som idrottare och medmänniska. ”Vi skapar mästare i och utanför ringen”
Rent spel
Hammarby IF Boxning ska ha ett gott rykte som klubb när det handlar om rent spel. Alla i vår
idrott ska kunna tävla på samma villkor, vara ärliga och inte fuska. Vi ska alltid arbeta
preventivt mot diskriminering, dopning och fusk.
Klubben är ”vaccinerad” mot doping och håller strikt på att alla former av doping, droger eller
tillskott som kan vara stimulerande på något sätt.

MEDIAKONTAKTER

★ Upprätta en god kontakt med riks och lokala media.
★ Alltid vara aktiv när det gäller att berätta vad som händer i Hammarby IF Boxning.
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”Vi skapar mästare i och utanför ringen.”.
Mål för Ledar- och Tränarutbildning.
Verksamheten hos Hammarby IF Boxning bygger på ideellt arbete och möjligheten att träna
och tävla inom sitt närområde. Boxningens ledare ska inte bara ha tekniska och taktiska
grunder, utan även grundläggande kunskaper i barns, ungdomars och vuxnas psykiska, fysiska
och sociala utveckling, ledaren skall vara en god förebild för medlemmarna.
Eftersom föreningen har ansvar för att ge sina medlemmar en bra träning och boxarutbildning,
är det viktigt att prioritera välutbildade ledare som kan driva verksamheten framåt och ge
föreningen en profil som en fostrande organisation. En uppdaterad och aktuell ledar-/tränarstege skall finnas i hela verksamheten, där vi kan förmedla de kunskaper och värderingar som
SBF och Hammarby IF Boxning står för.
Vi skall ha både manliga och kvinnliga deltagare i våra utbildningar, där vi strävar efter en
jämn könsfördelning.
Riktlinjer
UTBILDNING FÖR BOXNING

★ Ge ledare/tränare/instruktörer/boxare möjlighet till fortlöpande personlig utveckling,
kunskap och glädje.
★ Visa att vår ungdomsverksamhet är ett föredöme för svensk idrott.
★ Stimulera fler kvinnliga ledare/tränare/instruktörer till våra utbildningar.
★ Verka för en nivåanpassad utbildning.
★ Höja den individuella kompetensen på alla nivåer.
FÖRENINGEN

★ Uppmuntrar och stödjer ledaren i hennes eller hans ambitioner att utbilda och utveckla sig
som ledare i samarbete med SBF/SWEBOX och SISU Idrottsutbildarna.
★ Ger medlemmar möjlighet GRUNDLÄGGANDE ledar- och tränarutbildning i samverkan
med SBF/SWEBOX och SISU Idrottsutbildarna.
★ Verkar för att boxningen arbetar med etik och moral samt att alla följer idrottsrörelsens
verksamhetsidé.
★ Ansvarar för att ledare inom föreningen har rätt utbildningsnivå.
LEDARE

Vi får de tränare och ledare vi fostrar – därför gäller det att tränare och ledare inom
Hammarby IF Boxning:
★ Följer boxningens/föreningens regler och bestämmelser.
★ Respekterar domarens bedömning och beslut.
★ Håller sig uppdaterad om tävlande barn och ungdomars utveckling tekniskt, taktiskt och
emotionellt.
★ Upprätthåller en god relation med sina motståndare.
★ Upprätthåller en god etik och moral i sitt ledarskap.
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VERKSAMHETSIDÉ
Boxningen genom Hammarby IF Boxning ska vara tillgänglig för alla som vill träna/tävla.
Klubben ska erbjuda alla som vill möjligheten att träna, tävla och verka utifrån egna
förutsättningar och ambitioner. Vi vill skapa mästare på alla plan, från motionären till den
tävlande boxaren.
Verksamhet
Aktiviteter – vad som ska göras
 Rekrytera och behålla boxare i vår förening
 Jobba för jämställdheten och öka mångfalden
 Rekrytera, engagera och utbilda fler tränare/ledare
 Involvera fler kvinnliga ledare och boxare i tävlingsgruppen
 Rekrytera ledare som en viktig del i ledarförsörjningen
Verksamhet
 Utveckla tävlingsgruppen
 Utveckla motionsgrupperna
 Utveckla vår marknadsföring och synlighet bl.a. genom deltagande i tävlingar, arrangera vår
årliga boxningsgala Bajen Rough House, synas på div Hammarby evenemang och aktivt synas i
sociala medier.
Utveckling och utbildning
Mål – vad som ska uppnås
 Fler tävlande både damer och herrar
 Fler utbildade tränare/ledare
 Engagera fler medlemmar som vill hålla pass (avlasta våra tränare)
 Se till att klubben har bra material för träning
Mål
 Bibehålla och höja den nationella nivån inom våra tävlande boxare
 Höja den internationella nivån för våra tävlande boxare oavsett dam eller herr, ungdom, junior
eller senior
 Vara den mest medaljtyngda klubben i Sverige
Aktiviteter – vad som ska göras
 Jobba aktivt att ha boxare med i de olika landslagen.
 Förbättra kommunikationen mellan styrelse/tränare/ledare/boxare och medlemmar
 Sträva mot ett coachande förhållningssätt i hela organisationen
 Se till att föreningen ger tjejer och killar samma förutsättningar
 Individuella utvecklingsplaner för våra elitsatsande boxare
 Skapa ett större coachteam och involvera fler utbildade ledare inom tävlingar
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Tävling/serieverksamhet
Mål – vad som ska uppnås till 2020 och framåt
 Att arrangera ett Bajen Rough House per år inom tidsperioden
 Aktivt vara medverkande på tävlingar som kan ge oss fördelar (meriter)
 Utveckla och utöka möjligheterna till fler diplomboxare
Aktiviteter – vad som ska göras
 Öka antalet tävlande boxare på samtligaa nivåer
 Uppmuntra samarbetet mellan Stockholmsklubbarna
 Utbilda fler tränare som kan/får coacha och domare inom klubben
Marknadsföring/PR och kommunikation
Mål – vad som ska uppnås till 2020 och framåt
 Hitta fler sponsorer som vill stötta föreningen under året
 Våra nationella mästerskap tv- eller webbsänds om möjligt
 Se sociala medier som en naturlig del av vår marknadsföring och kommunikation
Aktiviteter – vad som ska göras
 Skapa bättre relationer med näringslivet och upparbeta media-kontakter
 Eventuellt ta professionell hjälp för att få in sponsorer och samarbetspartners
 Utnyttja modern IT-teknik
 Sociala medier ska vara en naturlig del av marknadsföring och kommunikation
 Öka synligheten i media, både lokalt och nationellt
 Ta tillvara och utveckla ett samarbete med företag/gym och med andra idrotter. Erbjuda vår
kompetens
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