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Välkommen till Hässleholms AIS 
Vi tycker det är roligt att du vill tillhöra vår verksamhet och vår förhoppning är 
att du och dina föräldrar snabbt kommer in i gemenskapen.  

När man kommer ny till en förening har man ofta många frågor om hur allt 
fungerar. Nedan är svaren på de vanligaste frågeställningarna.  

Detta kan du förvänta dig av HAIS:
• En allsidig träning i grupp med mycket lek i ung ålder till mer specialiserat när 

man blir äldre. 

• Många val ex. sprint, långlöpning, hopp eller kast. 

• Duktiga och väl förberedda tränare. 

• Tävlingar 

• Du är försäkrad under föreningens aktiviteter 

• Möjlighet att köpa klubbens tränings- och tävlingskläder hos Intersport i 
Hässleholm 

• Många kompisar 

 
Detta förväntar vi oss av dig:
• Ett glatt humör och att vara snäll och vänlig mot dina klubbkompisar. 

• Att meddela tränaren så fort du vet att du inte kan komma. 

• Alltid ha med dig kläder efter väder, bra skor och en vattenflaska 

• Att alltid lyssna på tränaren. 

 
Detta förväntar vi oss av er föräldrar:
• Att medlemsavgiften betalas så ert barn är försäkrat. (Självklart får man prova 

på ett par gånger innan man bestämmer sig) Faktura kommer med posten. 

• Att man under ställer upp som funktionär enligt gällande policy vid någon av 
våra tävlingar. 

• Att man fyller i kontaktuppgifter så vi kan nå er. Finns bifogat detta brev och 
lämnas till tränaren direkt vid första träningstillfället. E-postadressen måste 
vara aktiv då all skriftlig information från föreningen kommer denna väg. 

• Att man direkt meddelar om man byter adress eller andra kontaktuppgifter. 

• Att man aktivt stöttar i med och motgång. 

• Att man direkt meddelar tränaren om barnet inte vill fortsätta. Detta gör att 
någon som står i kö kan få chansen istället. 

Har du fler frågor gå då in på vår hemsida, http://www.hais.info, eller fråga 
din tränare.
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