
Vad kul att du är intresserad av HK Country!  
Välkommen till HK Country handbollsklubb. 

 Vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas samtidigt att du 
ska känna dig välkommen.  

Som ny i klubben har du säkert en mängd frågor. Vi gör vårt bästa för att samla 
all information man kan behöva på vår hemsida: www.hkcountry.se 

Där hittar du COUNTRYBOKEN i vilken allt du behöver veta om föreningen finns 
samlat. 

Värdegrund  
Idrottsföreningar har en stor och viktig inverkan på barn och ungdomars liv. En 
av våra viktigaste uppgifter som förening är att fostra morgondagens vuxna. HK 
Country arbetar aktivt med värdegrunds-frågor i samtliga av föreningens lag.  

Röd/svarta Alliansen är namnet på det värdegrundsarbete 
som vi bedriver tillsammans med Ulvåkers IF. Det 
inkluderar spelare, ledare och föräldrar. 
Värdegrundsarbete är inkluderat i den ordinarie 
verksamheten och var lag har en STAR-förälder. 

Fyra nyckelord som symboliserar vår förening  

Samarbete Trygghet Ansvar Respekt. 

Oavsett om du själv blir medlem eller om du blir det tillsammans med dina barn 
är det viktigt att ta del av vår värdegrund vilken du hittar på hemsidan under 
Rödsvarta/ Alliansen.  

Trygga idrottsmiljöer 
På hemsidan hittar du även information om hur Svenska Handbollförbundet 
och dess Trygghetsråd stöttar föreningen i arbetet med trygga idrottsmiljöer 
för barn och ungdom. 

 

Ideella krafter  
Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete. Ingen insats är för liten och 
din medverkan är betydelsefull för klubben.  

https://www.svenskalag.se/hkcountry
https://www.svenskalag.se/hkcountry/sida/66388/countryboken
https://www.svenskalag.se/hkcountry-rod-svartaalliansen
https://www.svenskalag.se/hkcountry/sida/64169/trygga-idrottsmiljoer


Att driva en förening är naturligtvis förenat med en hel del kostnader och för 
att finansiera dessa betalar medlemmarna medlems- och träningsavgifter,   

Ekonomi  
Tyvärr räcker inte medlems- och träningsavgifterna till för att finansiera 
föreningens verksamhet och därför behövs ytterligare insatser från både 
spelare och anhöriga. Vi har under en säsong några obligatoriska 
försäljningsaktiviteter, t.ex. försäljning av Idrottsrabatthäften och 
pappersförsäljning.  

Varje lag, dess spelare och föräldragrupp har förutom medverkan i 
försäljningsaktiviteterna ett antal åtaganden under en säsong som t.ex. 
bemanna miljöstationen i Stöpen samt vara med och jobba på klasshandbollen, 
www.klasshandboll.se .   

 

Det är viktigt att se sin insats som ett steg i att upprätthålla det föreningsliv 
som vi så gärna vill kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna.  

Det är kul med handboll  
Föreningen finns till för att skapa en meningsfull fritid för alla, där gemenskap 
och glädje är nyckelord. Att genom ett gott ledarskap få en bred verksamhet 
där våra ungdomar spelar handboll långt upp i åldrarna.  
 

 

Välkommen till HK Country 

http://www.klasshandboll.se/

