
Vi anser att varje idrottsledare har ansvar att inspirera deltagarna till att försöka leverera en positiv 
upplevelse för hela familjen. Hockeyn ger något till hela familjen och är på så sätt större och mer värdefull
än bara själva strävan att försöka göra deltagaren till en bättre spelare, eller till och med en bättre idrottsman.
Hockeyn är en stabil plattform för den som vill bygga karaktär, utveckla positiva värderingar och lära
för livet. De positiva fördelar sporten ger ska alla spelare kunna ha nytta av, varje familj ska vilja vara
en del av dem och de ska vara större än själva spelet.

VI ANSER ATT:
• Hockeyn ska vara en rolig erfarenhet för hela familjen; alla som är delaktiga i den - klubbar, spelare, 

föräldrar, släktingar, tränare, domare, de volontärer och alla som arbetar inom vår sport och kring 
matcherna - är viktiga för att detta ska bli verklighet.

• Hockeyns största värde finns i den roll den spelar i utvecklingen av karaktär och förmågan att
leva livet fullt ut.

• Alla hockeyklubbar, oavsett storlek eller den nivå de verkar på, bidrar med positiva värderingar
för spelarna och deras nära i den erfarenhet för hela familjen som hockeyn är.

• Fysisk aktivitet är viktig för både kropp och själ.

• Det är viktigt att unga människor är aktiva inom flera sporter.

• Alla människor, oavsett ålder, ska kunna delta i hockeyträning som tar hänsyn till deltagarens fysiska, 
känslomässiga och kognitiva utvecklingsnivå.

• Alla typer av hockey är värdefulla, både på och utanför isen.

• All verksamhet inom hockeyn ska vara säker och bedrivas i en positiv och inkluderande miljö för
spelare och familjer, oavsett ras, hudfärg, religion, nationalitet, kön, ålder, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och socio-ekonomisk staus. Kort sagt: hockeyn är till för alla.

Vi tror att livet kan bli bättre och att den globala sammanhållningen stärks av hockeyn. Vi tror
att om vi följer dessa principer så kan vi leverera en hälsosam, välbalanserad och trevlig upplevelse
för alla och inspirera till stordåd även utanför rinken.


