Barn- och ungdomspolicy

Sammanfattning
Germundö Alpin r.f. är en ideell förening med syftet att främja intresse för utförsåkning och bereda
sina medlemmar möjlighet att utöva utförsåkning. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att pprätthålla
och utveckla backar för utförsåkning i Gemundö, Saltvik. Föreningen skall också ordna tränings- och
tävlingstillfällen för sina medlemmar.
Föreningens barn- och ungdomspolicy har skapats 4.4.2013, reviderats 2013, 2015, 2016 och gäller
fortsättningsvis säsong 2018-2019. Alla som arbetar med barn och ungdomsverksamheten inom
föreningen skall följa barn- och ungdomspolicyn samt drogpolicyn.
Alla nya ledare inom föreningen skall få informationen om policyn både muntligt och skriftligt. Även
nya medlemmar och föräldrar delges informationen. Dokumentet kommer att finnas på föreningens
hemsida http://www.alpin.ax// och på anslagstavlan i föreningens värmestuga vid backen.
Föreningens barn- och ungdomsansvarige är Peter Smulter, tel. 040 074 00 36, e-post info@alpin.ax.

Policy för barn- och ungdomsidrott (upp till och med 18 år)
●

●
●
●
●
●

Föreningen strävar efter att erbjuda alla barn och ungdomar en möjlighet att i en kamratlig och
trygg miljö utöva utförsåkning på egna villkor och utvecklas i egen takt vid tränings- och
tävlingsverksamhet.
Det främsta syftet med föreningens tävlings- och träningsverksamhet är att främja och
utveckla livslångt intresse för idrotten.
Föreningen strävar efter att alla ledare skall ha minst grundutbildning. Kravet är att minst en
ledare per grupp skall vara utbildad.
Ledarna skall agera som förebilder och genast ta tag i mobbning eller andra missförhållanden.
Föreningen uppmuntrar barnen till att hålla på med flera idrotter och försöker hitta alternativa
tider om träningsdagar krockar.
När föreningen reser skall vi resa säkert, för oss innebär det att vi följer trafikregler med antal
personer i bilen, hastighetsbegränsningar. Alla skall ha säkerhetsbälten.

Policy för barnidrott (upp till och med 12 år)
●
●

Föreningen utvecklar och anpassar egna träningar och tävlingar så att alla kan vara med.
Vid tävlings- och träningsresor skall minst en förälder följa med sitt barn.

Policy för ungdomsidrott (från 13-18 år)
●
●
●

Föreningen ger ungdomarna en möjlighet att påverka utformningen av träningarna
tillsammans med ledarna.
Vid tävlings- och träningsresor skall minst en vuxen per tre ungdomar följa med. Ungdomarna
skall ha föräldrarnas tillstånd att resa.
Föreningen uppmanar ungdomarna att utbilda sig till ledare och aktivt delta i ledningen av
träningar och tävlingar.
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