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Klubfølelse
Socialt engagement
Kammeratskab
Bredde skaber elite
Respekt

Vores værdier i AG håndbold opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og frivillige med en fast
tro på at vi er en klub der tør være os selv. Klubbens værdigrundlag er også at vi alle kan trives gennem et
godt kammeratskab og udvikler venskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset alder og
håndboldniveau. De værdier og den specielle ånd der findes i AG værdsættes højt.

Alkoholpolitik for AG håndbold
I AG håndbold har vi en alkoholpolitik, som gælder for vores medlemmer når de færdes som AG’er. Vi som
klub ønsker at give vore medlemmer en klub hvor der er trygt at være. Vi ønsker at fremstår professionelt
når vi er ude som klub. Som ungdomspiller er det derfor ikke tilladt at indtage alkohol når man færdes med
AG, og det gælder både når vi afholder arrangementer og vi er på klubture.
Vi mener dog at vores senior og træner (hvis man er over 18 år) gerne må nyde alkohol, i en begrænset
mængde, når vi afholder arrangementer og er på tur, hvor der deltager børn under 18 år.

Forældre politik.
I AG håndbold har vi udarbejdet en forældre politik, den skal være med til at skabe de bedste rammer for
vores spillere og trænere.
Vi er glade for det gode forældreengagement vi har i vores klub, det er en kæmpe gave til os, og en klub
som vores ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde frivillige og engagerede forældre der hjælper til.
AG håndbold kan nemlig ikke løfte alle de opgaver der ligger i en drift af en forening, så derfor har vi brug
for frivillige hænder, og det gælder alt lige fra kørsel til udekamp, bage kage til et fælles arrangement, sidde
ved dommerbordet til en hjemmekamp, tøjvask, TUT vagter, hjælpe til ved vores sommerstævne og til
vores Sparta løb. Alle disse aktiviteter er med til at vi i AG kan få den daglige drift til køre rundt, både
opgavemæssigt og økonomisk.
Ligesom vi ville sætte stort pris hvis I vil respektere de beslutninger, vi træffer i klubben, både af
bestyrelsen og af vores trænere, hold den gode tone når man henvender sig til bestyrelsen og trænerne,
også selv man er uenig.
Det er også vigtigt at man hjælper sit barn med at møde op i god tid, og hjælp dem med at være forberedt,
støt og kom med opmuntring i både med og modgang, det hjælper dit barn med at få en god og positiv
oplevelse. Støt dem også i at ville deltage i klubaktiviteter, det giver dem en god mulighed for at kunne
være sammen socialt med de andre spillere i klubben.
Vi ser frem til at møde jer i hallerne, med godt humør, og I kan være med til at skabe en god og positiv
stemning, hep på hele holdet med positive tilråb.

