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Alla




Klubben accepterar inte droger, dopning, rasism, mobbning och brott bland våra aktiva
och ledare när de representerar klubben.
Det är viktigt att alla vuxna är ett föredöme för ungdomarna
Alla som representerar klubben, antigen som aktiv, tränare, tränare eller publik ska
uppföra sig väl både på träning och tävling.

Aktiva








Respektera din ledare och dina träningskamrater.
Använd vårdat språk.
Lyssna och följ anvisningar från ledare och kom i tid.
Var rädd om utrustning och lokaler.
Kom till tävling och träning med rätt utrustning.
Respektera medtävlare och funktionärer vid tävling.
Ta det lugnt/vila när du är sjuk.

Tränare/ledare










Skapa bra kontakt med aktiva och föräldrar.
Alla skall känna att de är välkomna och duger oavsett bakgrund, framgång och prestation
Vara positiv och förtroendeingivande.
På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina aktiva.
Vara ett föredöme mot användning av nedvärderande språk.
Behandla alla lika / Se och höra alla.
Alla tränarna bör sträva mot samma mål
Tränare ska på ett positivt sätt uppmuntra de aktiva att delta på tävlingar.
Styrelsen kan när som helst avsätta en ledare.
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Föräldrar








Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, hemsida med mera.
Att med hjälp av aktiv se till att medlems‐ tränings‐ och eventuella tävlingsavgifter
betalas.
Att hjälpa till på tävlingar och eventuella läger.
Uppmuntra gärna alla ‐ inte bara ditt eget barn.
Om ditt barn är sjukt skall det inte träna. Låt ditt barn vila tills hon/han är helt friskt.
Om ditt barn är sjukt skall det inte följa med på tävlingar eller läger med gemensamt
resande och boende. Era barn kan smitta andra.
Betänk att ert barn idrottar på sina villkor, inte era.

Sektionsstyrelsen





Styrelsen utses vid årsmötet och har det övergripande ansvaret för utveckling och
samordning av sektionens verksamhet.
Styrelsen ansvarar för att sektionens ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt.
Styrelsen ska samarbeta med tränarna i frågor som rör verksamheten.
Samarbeta med föräldragruppen

