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1. Klubbens historia 

1907  Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni.  

1912  Halmstad IF besegras med 5-3 

1914   Första utländska matchen mot 

  Köpenhamn 

1924  IS Halmia vinner över IFK Göteborg med 2-0 

1932-34, 1943-50, 1963 IS Halmia i Allsvenskan. 

1962  IS Halmia möter Landskrona inför 20 381 pers 

1970  IS Halmia startar första damlaget i Halmstad 

1979  IS Halmia i allsvenskan igen 

2007  IS Halmia fyller 100 år, klubben moderniseras 

Resumé 2014 IS Halmia Herr gör en mycket bra match mot Malmö FF i Svenska 

cupen. IS Halmia Dam spelar i Elitettan. IS Halmia U17 blev fyra i 

Gothia cup och U19 vann cup Denmark  
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2. Verksamhetsidé och Mål 

 

2.1.  Verksamhetsidé 

 

IS Halmias verksamhet är öppen för alla och värnar framför allt om verksamheten för 

barn och unga. 

Vi har kul tillsammans och respekterar varandra. Vi arbetar för individuell och gemensam 

utveckling av både individer, lag och förening. 

IS Halmia ska utvecklas till en trygg, nydanande och växande förening som upplevs som 

ett mycket attraktivt val för barn, ungdomar och elitsatsande. 

 

2.2.  Målsättningar 

 

IS Halmia skall: 

 

• Bedriva en verksamhet som är öppen för alla, med både bredd och elit. 

• Bedriva bred ungdomsverksamhet baserad på hög kvalitet och god kamratskap. 

• Bedriva en verksamhet vars mål är att uppnå både goda sportsliga mål och sociala 

resultat. 

• Utbilda spelare som når föreningens seniorverksamhet. 

• Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar 

var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. 

• Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt 

intresse. 

• Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning. 

• Under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker 

successivt. 

• Erbjuda en allsidig fotbollsträning. 

• Ta avstånd från rasism och främlingsfientlighet och motverka alla 

former av diskriminering, mobbning och nedsättande språk. 

• Se till att aktiva i barn- och ungdomsfotbollen respekterar vikten av rent spel och 

visar respekt för alla människor. 

• Värna om kombinationen fotboll-skola. 

• Få verksamheten att kännetecknas av utbildning och utveckling. 

• Ha en allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare. 

• bidra till en hållbar utveckling i linje med FN’s 17 globala mål. 
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2.3 Detaljerade mål 

Seriespel ska vara en förlängning av träningen vilket betyder att det är viktigare att 

utbilda och utveckla alla spelare än att i främsta hand vinna matcher 

 

• IS Halmia vill nå bra resultat i seriespel, i DM samt i de cuper vi deltar. 

• IS Halmia ska bedriva ”Fotbollskul” för de yngsta åldersgrupperna. 

 

 

3. Riktlinjer för ledare 

 

Riktlinjer för ledare: 

• Som ledare i IS Halmia skall du vara ett föredöme för andra, både på plan och vid 

sidan av plan. 

• Du har ett stort ansvar för de ungdomar du tränar – både socialt och fotbollsmässigt 

• Du skall alltid komma i god tid och vara väl förberedd.  

• Du skall vara ombytt till träning och bära föreningens overall/tröja vid match. 

• Du ansvarar för att det finns rätt utrustning, bollar, västar mm tillgängligt vid varje 

träning. 

• Du skall se och uppmärksamma varje enskild spelare. 

• Du skall ha en bra relation med föräldrar och övriga anhöriga till spelarna. 

• Du skall delta i ledarträffar som föreningen ordnar. 

• Du skall ordna upptaktsmöten innan säsongstart och årsavslutning när säsongen är 

slut – viktiga delar för ditt lags sammanhållning. 

• Du skall välkomna nya spelare och deras föräldrar.  

• Du skall till nya spelare lämna över vår skrift Den röd-vita tråden  

• Du skall föra närvarorapport över träningar och matcher. 

• Du skall vara medverkande till att föreningens hemsida hålls uppdaterad och 

intressant för just din åldersgrupp. 

• Du skall vara lojal med föreningens mål och riktlinjer i Den röd-vita tråden 

• Du skall som tränare/ledare sätta ”spelaren i centrum”. Vilket betyder att varje 

spelares unika personlighet och egenskaper skall uppmärksammas och stimuleras. 
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4. Riktlinjer för spelare 

Riktlinjer för spelare: 

• Spelaren skall följa det ledaren säger, både på och utanför plan vid träning, match 

och annan föreningsaktivitet. 

• Spelaren skall meddela sin tränare/ledare om hen får förhinder att komma på träning 

eller match. 

• Spelaren skall vara en bra lagkamrat och uppträda mot andra som de vill att de ska 

uppträda mot sig själv. 

• Upptäcker spelaren att någon i laget mår dåligt eller blir utsatt för mobbning eller 

liknande ska du vara en god kamrat och meddela sin ledare. 

• Spelaren skall använda ett vårdat språk. 

• Det är spelarens ansvar att hålla dig informerad om träningar, matcher och annat 

som rör hens lag och föreningen via hemsidan eller vid kontakt med sin ledare. 

• Är spelaren sjuk eller skadad skall spelaren inte vara med och träna. När spelaren 

skall komma tillbaka skall detta ske i samråd mellan spelare, ledare och förälder. 

 

5. Riktlinjer för föräldrar 

 

Föräldrarnas engagemang i barnens/ungdomarnas idrottande är nödvändigt.  

Följande riktlinjer gäller i IS Halmia: 

• Föräldern skall ge sitt barn positivt beröm. 

• Föräldern skall inte kritisera sitt barn. 

• Föräldern skall heja på och uppmuntra barnet 

• Det är tränaren som talar om för barnet hur det ska spela –inte föräldern. 

• Barnet ingår i ett lag – föräldern skall inte enbart se till sitt barns bästa utan till lagets 

bästa. 

• Föräldern skall inte kritisera domare eller andra matchfunktionärer.  

• Kommentera eller kritisera aldrig motståndarlaget, dess tränare eller åskådare. 

• Föräldern framför gärna synpunkter till tränare och ledare, positiva som negativa – 

dialog är viktigt.  

Föräldern skall aktivt delta i föreningsaktiviteter där så begärs, kiosk, tvätt av kläder 

mm.  

• Föräldern skall se till att sitt barn har ätit ordentligt när hen kommer till träning eller 

match. 

• Föräldern skall tillsammans med övriga föräldrar i gruppen stötta ledarna – dessa 

lägger ner många timmar om året för barnen/ungdomarna.  
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6. Gemenskap i klubben 

• God sammanhållning mellan ledarna från A lag till ”Fotbollskul” är viktigt. 

• Alla ledare och ungdomar träffas i samband med A lagets matcher. 

• Halmiafemman skall förena spelare och ledare. 

• Ungdomarna skall hjälpa till vid A lagens matcher i kiosker och som bollkallar när så behövs. 

• Fotbollskvällar kan anordnas där äldre spelare berättar om sina erfarenheter. 

• Halmia camp(träningsläger) anordnas när det är möjligt. 

 

 

7. Utbildningar och sammankomster 

 
7.1. Utbildning ledare 

 

• Ledare erbjuds  att gå utbildning på den nivås som krävs. 

• Grönt kort utbildning måste genomgås där så krävs. 

 

 

7.2. Introduktionskurs för ledare 

 

En gång per år hålls en introduktionsutbildning 

om föreningens organisation, möjliga utbildningar, spelidé, övningar, 

Ledarguiden och Den röd vita tråden. 

 

7.3. Ungdomssektionens sammankomster 

 

• En gång varannan månad hålls möte med alla ungdomsledare där man går igenom 

info från styrelse, kläder, material, träningsmatcher, seriespel, cuper, träningstider 

och arrangemang A-lags matcher. 

• En gång per år hålls möte med alla ledare och styrelse i föreningen. 

• En Ungdomssektion bestående av Ungdomsansvarig i styrelsen samt ytterligare fyra ledare 

skall regelbundet sammanträda och har att besluta och följa upp ungdomsverksamheten 

under året. 
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8. Rollbeskrivningar 

 
Huvudtränare 15-19 år 

• Huvudtränaren ansvarar totalt för laget med avseende på träningar och matcher. 

• Huvudtränaren ansvarar ekonomiskt för laget utifrån lagd budget. 

• Huvudtränaren lägger upp träningar i samråd med koordinator för A laget. 

• Huvudtränaren ansvarar för uttagningar till matcher och cuper. 

• Huvudtränaren håller ett utvecklingssamtal per år med alla spelare. 

• Huvudtränaren uppdaterar hemsidan. 

 

Assisterande tränare 1  15-19 år 

• Den assisterande tränaren skall stötta huvudtränaren vid träningar, cuper och 

matcher. 

• Assisterande tränare kan vara föräldratränare. 

 

Assisterande tränare 2  15-19 år 

• Den assisterande tränaren skall stötta huvudtränaren vid träningar, cuper och 

matcher. 

• Assisterande tränare kan vara föräldratränare. 

 

Tränare 6–14 år 

• För lag i åldrarna 6-14 år skall det vara minst tre föräldratränare per grupp som i samråd 

utser en huvudtränare. 

• Tränaren lägger upp träningar i samråd med koordinator för A laget. 

• Vi ser gärna att ytterligare en person som kan vara en webbadmininstratör utöver 

dessa tre föräldratränare med uppgift att uppdatera hemsidan. 

 

Huvudtränare ”Fotbollskul” 

• Tillsätts av föreningen för att starta upp fotbollslekis under ett år. 

 

Assisterande tränare ”Fotbollskul” 

• Assisterande tränare stöttar huvudtränare vid träningar. 

• Assisterande tränare kan vara en föräldratränare. 
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Kansliansvarig 

• Kansliansvarig bokar träningsplaner, hallar samt delvis matcher och domare. 

• Kansliansvarig beställer material och kläder. 

• Kansliansvarig uppdaterar den övergripande hemsidan gällande ungdom. 

• Kansliansvarig uppdaterar medlemsregistret. 

 

Ungdomsansvarig 

• Ungdomsansvarig inventerar material. 

• Ungdomsansvarig ansvarar för fotbollslekis. 

 

Utbildningsansvarig 

• Utbildningsansvarig förser ungdomsledare med nödvändigt material som utbildning 

(internt/externt). 

• Utbildningsansvarig samordnar Halmiafemman tillsammans med föreningen. 

 

9. Rekrytering av ledare 

 
• Nya tränare ska efter fortbildning och introduktion skolas in i verksamheten via övriga 

tränare för laget. Från U15 ska huvudansvarig tränare ej vara förälder (undantag görs vid hög 

kompentens på tränaren). 

 

 
Foto: IS Halmias fotograf Roger,  IS Halmia-MalmöFF 


