
 

 

 

VELKOMMEN 

Kære ASK-medlem. Med denne lille velkomst-pjece vil vi gerne byde dig og din familie rigtig hjertelig velkommen i 

Amager SK. I mere end 30 år har vi samlet børn, unge og voksne til idræt og fællesskab og vi glæder os over at du vil 

være med på holdet. Velkommen i foreningen – vi glæder os til at se dig i hallen! 

AMAGER SK ER FOR ALLE 

Amager SK er hjemhørende i Sundbyøster og vi vil være hele bydelens idrætsforening med plads til alle, der har lyst 

til at være med i vores fællesskab. Det er ikke et mål i sig selv at være størst, men vi vil rigtig gerne være bedst til at 

skabe stærke fællesskaber og et udviklende idrætsmiljø. 

Vores visioner:  

- at skabe et sjovt idrætsfællesskab, hvor der er plads til alle og hvor alle oplever stærke venskaber 

- at skabe et legende, lærerigt og forpligtende fællesskab, hvor holdet i centrum.  

- at være en forening der skaber mulighed for at alle, uanset niveau, kan udvikle sig gennem leg, glæde og 

mestring.  

- at udvikle selvstændige og modige spillere og mennesker, som kan og vil tage ansvar for sig selv og holdet 

- at udvikle en forening med et levende foreningsdemokrati, hvor foreningens medlemmer involveres og 

bidrager    

- at foreningen forbindes med ordentlighed og respekt for spillere, trænere, dommere og modstandere – 

både på og udenfor banen. 

FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG 

Amager SK er vokset meget i de senere år og mange nye hold og aktiviteter er kommet til. Vi vil gerne være en 

forening, der udvikler sig i samspil med behov og ønsker hos vores medlemmer, trænere og frivillige og derfor er der 

som regel altid gang i et eller andet nyt i foreningen. Fælles er dog altid vores værdigrundlag, som fundamentet for 

alle aktiviteter i foreningen.  

Vores værdier:   

- At være ordentlige, grundige og troværdige.  

- At gøre os umage for at have kvalitet i al foreningens arbejde.  
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- Anerkende den enkelte og fællesskabet i det daglige.  

- At motivere, at skabe lyst og engagement hos alle.  

- At udvise respekt for hinanden, tale pænt og mødes for at løfte i flok. 

Som medlem i Amager SK kan du forvente at vi efterlever vores værdier, men også at vi handler, hvis vi ser noget 

som strider mod foreningens værdier.  

 

ET FRIVILLIGT DREVET FÆLLESSKAB HVOR ALLE BIDRAGER 

Amager SK er et frivilligt drevet foreningsfællesskab og vi er overbeviste om, at det er en den bedste model for os.  

De stærkeste fællesskaber opstår, når alle bidrager med noget, og som medlem i ASK forventes det derfor, at du 

hjælper til i foreningen og omkring holdene. Det kan være som hjælpetræner, ved at sidde ved dommerbordet, stå i 

cafeen eller ved at arrangere foreningdage, bankoaftener eller julefrokoster. Ikke alle kan bidrage med lige meget, 

men alle kan bidrage med noget.  

Vi forventer:  

- At du og din familie bidrager til fællesskabet.  

- At du reagerer og forsøger at ændre det, hvis du oplever noget uhensigtsmæssigt 

- At du gør din demokratiske indflydelse gældende og deltager i foreningens liv, generalforsamling m.m. 

 

POKALER OG MESTERSKABER 

De bedste hold i Amager SK kommer nok aldrig til at vinde DM-guld. Alligevel har vi faktisk et danmarksmesterskab i 

vores pokalskab. I 2014 vandt Amager SK nemlig DGI’s ”DM i foreningsudvikling” som den mest progressive og 

udviklingsorienterede forening i Danmark.  

I 2020 vandt vi prisen som årets idrætsforening i København foran 1.000 andre idrætsforeninger og i 2021 er vores 

lille forening minsandten blevet så stor, at vi er Danmarks største børnehåndboldforening. Det kan vi godt være 

stolte af. 

Det er fedt, når flere kommer til og spillerne bliver dygtigere til at spille håndbold. Men vi bliver endnu mere stolte i 

Amager SK, når vi kan se at spillerne vokser som mennesker. Når spillerne tør lave fejl for at afprøve det, vi har 

trænet i hallen. Når de tager et særligt ansvar for fællesskabet og for at alle har det godt. Eller når de kaster sig ud i 

en ny rolle som træner for de yngste hold, selvom de aldrig har prøvet det før.  

Derfor arbejder vi også målrettet på at involvere både ungdoms- og seniorspillere i andre roller i foreningen og vi 

lægger vægt på at trænerne har blik for medlemmernes udvikling – både som spillere og mennesker. Alle vores 

trænere får tilbud om træneruddannelse og udvikling og så indhenter vi selvfølgelig børneattester på alle trænere og 

frivillige som har kontakt med børn og unge under 18 år. 

MERE INFO 

I Amager SK kommunikerer vi via en række forskellige kanaler. På foreningens hjemmeside www.amager-sk.dk  

finder du praktisk information om hold, træningstider, trænere, bestyrelse, tilmeldinger m.m. Det er også her du 

tilmelder dig til foreningens mange forskellige events, stævner m.m. 

På foreningens Facebook-side samler vi dynamisk hverdagskommunikation med nyt til og fra foreningens 

medlemmer. Der er her vi samler små historier og vigtige temaer, som er relevante for alle foreningens medlemmer.  

Indimellem sender vi mails direkte til alle foreningens medlemmer. Det sker ikke så tit, men når vi gør det er det 

fordi det er vigtigt. Sørg for at læse med, når vi skriver til jer. 

http://www.amager-sk.dk/


 

 

Og så er der jo det allervigtigste – nemlig kommunikationen på de enkelte hold. De forskellige hold har forskellige 

behov, og derfor er mange forskellige løsninger i brug. Spørg træneren på dit hold, hvor du skal orientere dig for at 

være med den daglige kommunikation om træning, kamp m.m. samles. 

KORT OM FORENINGEN 

• Amager SK har 850 medlemmer. 

• 566 er i alderen 0-12 år  

• I Caféen, som er foreningens hyggelige klublokale, kan man hver weekend der er kampe, komme forbi og 

hygge til en kop kaffe, en bid mad og en snak.  

• Foreningens base er Sundbyøster Idrætsanlæg. Derudover træner vi også på Peder Lykke Skolen, Ny Islands 

Brygge Skole og Sundbyøster Skole 

• Generalforsamlingen finder sted hvert år i april. Her udvælges foreningens bestyrelse på demokratisk vis, 

ligesom der stilles og vedtages forslag af og for foreningens fremtid.   

HVAD VIL DU BIDRAGE MED?  

 


