
HIK værdier og opførsel januar 2019

Klub
1. At være en ishockeyklub med store traditioner og ambitioner

2. At være en naturlig del af toppen af dansk ishockey og bredde ishockey
3. HIK opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere

4. Alle spillere er ligeværdige
5. At medlemmerne repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer

6. At have en effektiv og ansvarlig økonomisk styring
7. At have en effektiv og grundig information 

8. At der udarbejdes målsætninger og handlingsplaner i overensstemmelse med klubbens værdigrundlag
9. At have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere og ledere 

10. At arbejde målrettet og seriøst for at skabe et økonomisk fundament som grundlag for opfyldelse af 
målsætninger

Leder
1. Se hver spiller

2. Lyt med opmærksomhed
3. Skab tryghed, drømme, lyst og glæde

4. Vis tiltro og tillid (tør lykkes + ret til at mislykkes = stærke/skarpe spillere)
5. Opmuntre kreativitet

6. Undgå ironi og drillerier
7. Snak med hver spiller

8. Se på spillernes totale udvikling
9. Se din rolle som forbillede

10. Vilje, glæde og engagement er nr. 1 (fysisk, socialt, mentalt, teknisk)
Spiller

1. Sætter holdet før sig selv - bidrager til fællesskabet.
2. Gode kammerater, er positiv og hjælpsom
3. Sammenhold såvel på som udenfor banen

4. Arbejder konstant med egen udvikling
5. Giver sig selv 100 % til træning og til kamp.

6. Udviser respekt for sine ledere, sine holdkammerater og sin modstander (fairplay).
7. Viljen til at vinde både i kampe og til træning – vi VIL vinde

Opførsel
1. Man møder til tiden til træning

2. Man rydder op i omklædningsrummet
3. Man har styr på sine ting

4. Man lader andres ting være
5. Man lader pucke ligge når der er fløjtet

6. Opvarmning foregår i træningsdragt
7. Man yder 100% til træning

8. Ishockeyregler gælder også til træning
9. I omklædningsrummet er holdledernes ord lov

10. Når man er på tur repræsenterer man Herning Ishockey klub
11. Hatten af når man spiser

12. Man skal have fuldt udstyr på, på is – også halsbeskytter
13. Man skal have drikkedunk med på is

14. Man melder afbud til træning
15. Er man TAK eller kraftcenter elev tager man ikke på ferie udenfor skolernes ferie.

16. Man går ikke rundt med skøjter i omklædningsrummet eller gangene med mindre man er på vej på is


