Hälsinglands FF mål och strategi 2014 - 2017
HFF:s Verksamhetsidé
Hälsinglands Fotbollförbund ska utveckla, samordna och administrera fotbollen i Hälsingland
och företräda den nationellt.
Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar samt ge
ett bättre, roligare och friskare liv.
Hälsinglands Fotbollförbund ska vara känd som en aktiv och offensiv samarbetspartner i alla
fotbollsfrågor.
HFF:s Värdegrund
Verksamheten ska utgå från delaktighet, engagemang, trovärdighet, kreativitet och drivas
enligt demokratiska regler.
Vi ska visa en öppenhet och respekt för människors lika värde och behandla alla våra
medlemsföreningar lika.
Fotboll är folkets idrott, som bygger på det ideella ledarskapet och ska präglas av glädje,
gemenskap och Fair play.
Fotbollens företrädare ska föregå med gott exempel i etik och moralfrågor, motverka alla
former av diskriminering, våld, fusk och beivra överträdelser.
Vi vill varandras framgång.
HFF:s Vision 2017
”Fotboll – självklara valet – för alla överallt”
Vår mission:





Fler ska börja spela fotboll (Rekrytering)
Fler ska fortsätta med fotboll (Behålla)
Vi ska utveckla flera (Utveckling)
Ett bättre Samarbete

Rekrytering:
Vi ska rekrytera barn och ungdomar till fotbollen genom aktiviteter som domineras av en
lekfull, allsidig rörelseglädje där barnen och ungdomarna känner att de lyckas. Vi ska erbjuda
alla som vill, oavsett förutsättningar, positiva hälsofrämjande och utvecklande fotbolls
aktiviteter. Utveckla, anpassa träning, spel och tävlingsformer som möjliggör att fler ges
möjlighet att spela fotboll.
Behålla:
Verka för att barn, ungdomar och vuxna stannar inom fotbollsrörelsen i någon form som
spelare ledare, organisationsledare eller domare. Utveckla, anpassa träning, spel och
tävlingsformer som möjliggör att fler väljer att spela fotboll längre. Vi ska stärka det ideella
ledarskapet status och attraktivitet.

Utveckla:
Vidarutveckla och tillgängliggöra målgruppsanpassad utbildning och lärande i ledarskap och
fotboll. Verka för att alla inom fotbollen i Hälsingland har möjligheten att utbilda och
utveckla sig i en bra pedagogisk miljö. Vi ska utveckla fotbollen på alla plan förening,
anläggning, ledare, domare, spelare.
Samarbete:
Samarbete kring den kommersiella plattformen för en fortsatt
växande ekonomi inom fotbollen. Samarbeten kring träning, spel och
tävlingsformer som möjliggör en miljö där spelare kan utvecklas till
sin högsta nivå på alla plan. Tillsammans är vi starka.
Våra övergripande mål 2014 ‐ 2017
1. Eget kapital som täcker 12 månaders drift.
2. En ”stor” konstgräsplan i varje kommun.
3. HFF ska utbilda spelare som kan konkurrera om en landslagsplats på ungdomssidan.
4. Öka antalet fotbollsspelare med 10 %.

