BTK Kävlinge
Policy för verksamheten

Antagen av Styrelsen 2013-06-11
Version 1.1

Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 3
Värdegrund .............................................................................................................................................. 3
Visioner och mål ...................................................................................................................................... 3
Medlemskap ............................................................................................................................................ 3
Träning och tävling .................................................................................................................................. 4
Riktlinjer för ledare och tränare .............................................................................................................. 4
Riktlinjer för spelare ................................................................................................................................ 5
Riktlinjer för föräldrar.............................................................................................................................. 5
Alkohol och droger .................................................................................................................................. 6
Övergripande ställningstagande ......................................................................................................... 6
Hanteringa av överträdelser................................................................................................................ 6
Ansvar .................................................................................................................................................. 6

2

Inledning
Policyn ska ligga till grund för klubbens verksamhet samt ge föreningens ledare och medlemmar
vägledning i deras arbete i föreningen. Det är alltid viktigt att det finns en tydlig och klar röd tråd i
föreningen som säger vad man bör och inte bör göra. Det är varje ledares och medlems ansvar att
följa de riktlinjer som föreningen fastslagit. Vi ALLA är föreningen och kan påverka genom vårt eget
uppträdande och genom förtroendevalda och via årsmötet.
Styrelsen fastställer policy. Policyn revideras årligen och beslutas under årsmötet. Policyn publiceras
på klubbens hemsida; http://www3.idrottonline.se/BTKKavlinge-Bordtennis/

Värdegrund
Föreningens värdegrund bygger på;





Lika värde
Glädje och respekt
Individuell utveckling
Gott ledarskap

Till Klubbens verksamhet är alla välkomna, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Alla människor har lika värde och ska
behandlas likvärdigt efter sina förutsättningar.
Genom att alla ledare, föräldrar och spelare visar glädje och respekt för varandra och deltar på lika
villkor främjas den goda kamratskapen och den sportsliga andan i föreningen.
Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att alla medlemmars olika pingisambitioner kan
tillmötesgås på ett tillfredställande sätt och att alla får utvecklas i egen takt.
Föreningens ledare ska ha förmåga att skapa en trygg social plattform som ger alla aktiva en
förutsättning att utvecklas som pingisspelare.

Visioner och mål
Klubben skall sträva efter att ha ett eller flera lag som representerar klubben i organiserat seriespel.
Detta för att erbjuda talangfulla spelare möjligheten att utvecklas ända upp till elitnivå.
En aktiv ungdomsverksamhet skall bedrivas, nybörjagrupper och fortsättningsgrupper skall startas
varje år.
Ett samarbete med kommunens skolor skall etableras för att marknadsföra bordtennisen inom
upptagningsområdet.
Klubben skall aktivt söka de bidrag och stöd som finns tillgängligt för att kunna ha en verksamhet
med så mycket idrottsliga arrangemang som möjligt.

Medlemskap
För att få träna och tävla med klubben måste man vara medlem. Nya spelare kan upp provträna upp
till tre gånger innan de behöver betala medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per spelsäsong och
fastställs av årsmötet.
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Träning och tävling
Alla medlemmar är välkomna att träna med klubben. Man tränar i den grupp som bedöms lämplig av
medlemmen/ungdomens föräldrar och ledare i samspråk. Lämplig klädsel ska bäras vid all träning
och god hygien ska iakttas. Vid nedsatt hälsa ska fysisk träning i vissa fall undvikas, men det kan ändå
vara möjligt att vara med i träningslokalen. Ansvarig tränare har rätt att avgöra om en ungdom inte
bör träna/spela på grund av sitt hälsotillstånd.
Klubben strävar efter att erbjuda medlemmarna möjligheter att delta i seriespel och tävlingar.
Deltagande i tävlingar/seriespel bestäms av klubbens tränare ihop med medlemmen och
ungdomsmedlemmens föräldrar. Träning är en förutsättning för att få delta i seriespel och andra
tävlingar. Det är medlemmen själv som betalar den licensavgift som behövs för att få delta i
seriespel/tävlingsmatcher.
Klubbdress ska bäras vid matcher/tävlingar. Alternativt kan ungdomar använda röd T-shirt med
klubbmärke.
Seriespel går före individuella tävlingar.

Riktlinjer för ledare och tränare
Ledare och tränare representerar klubben och det förpliktigar till att vara en god förebild både i och
utanför pingishagen. Det är ledarens och tränarens skyldighet att känna till klubbens policy och att
verka för att denna efterlevs.
Ledare och tränare skall;










Utbilda/instruera på ett sätt som gagnar varje individ och uppfyller den aktives behov.
Verka för att skapa en relation till den aktive som bygger på ömsesidigt förtroende för
varandra.
Acceptera att alla inte är lika.
Skapa vi-känsla och kamratanda som ger trygghet inom föreningen.
Ha ett demokratiskt tänkande och möjliggöra medbestämmande.
Vara lyhörd, engagerad och rättvis.
Hantera med- och motgångar på ett ödmjukt sätt.
Alltid bidra till att bordtennisens spelregler klargörs och följs.
Verka för en god föräldrarelation i ungdomsverksamheten
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Riktlinjer för spelare
Du som spelare är klubbens viktigaste resurs! Det är tillsammans med dig som vi ska utveckla vår
idrott och ha kul tillsammans.
Att vara spelare i klubben innebär att man representerar klubben, vilket förpliktigar till att vara en
god ambassadör för klubben, både i och utanför pingishagen.

En spelare skall;







Göra sitt bästa, oavsett med eller motgång, på träning och match.
Vara klar och ombytt på utsatta tider.
Inte träna eller tävla om man är sjuk eller skadad.
Vara positiv och uppmuntrande mot sina lagkamrater och ledare.
Ha ett gott uppförande gentemot domare, tävlingsmotståndare, funktionärer och publik.
Spela sportsligt och aldrig fuska.

Riktlinjer för föräldrar
Dina barn är en mycket viktig resurs för vår förening. Det är därför viktigt att du tillsammans med
våra ledare hjälper till att skapa en miljö där ditt barn kan utvecklas och finna glädje i pingisens
gemenskap.
Som förälder vill vi att du;







Känner trygghet i att våra ledare följer föreningens riktlinjer.
Uppmuntrar i med- och motgång. Kritisera inte utan ge positiv uppmuntran, det stärker
barnets självförtroende.
Stödjer domaren och ser honom/henne som en vägledare.
Ser till att ditt barn kommer i tid till träning och tävling samt att det har rätt utrustning.
Betalar in medlemsavgift och eventuell licensavgift i tid.
Tar del av information från föreningen och känner till föreningens överenskomna regler och
policy.
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Alkohol och droger
Övergripande ställningstagande
Klubben är en förening där huvudinriktningen är bordtennis i träning och tävlingsform. Bordtennisen
är en viktig uppfostringsmiljö. I det dagliga mötet med laget, gruppen och föreningen skapas
attityder och värderingar. Därför är det viktigt att vi erbjuder en positiv miljö, där alkoholfrågan och
även drogfrågan, hanteras på ett bra sätt.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i vår pingisverksamhet. Detta ställer krav på
våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna
förebilder.
Det är inte tillåtet för någon person under 18 år att, inom vår verksamhet använda tobak, alkohol,
narkotika eller andra droger. I dessa avseende skall ledare agera som goda föredömen. Om alla
spelare och ledare tar ansvar för sitt agerande i föreningen innebär detta:
 Att man inför varje match eller träningstillfälle inte använder alkohol eller andra droger.
 Att när man uppträder i föreningens klubbdräkter får man ej nyttja alkohol eller droger.

Hanteringa av överträdelser
Om vi skulle upptäcka att någon av våra spelare, ledare eller funktionärer har använt eller på
annat sätt varit i otillåten kontakt med alkohol eller droger (t.ex. innehav) gör vi på följande vis:



Vi kontaktar och håller ett enskilt samtal med personen ifråga. Om personen är under 18 år,
gäller detta även dennes föräldrar.
Vid upprepad överträdelse, kan vi även ta kontakt med polis och, om personen är under 18
år, med sociala myndigheter. Styrelsen kan dessutom besluta om eventuell tidsbestämd
avstängning från tävlings- och/eller träningsverksamhet i klubben.

Ansvar
I första hand ansvarar ansvarig ledare för enskilt samtal med personen ifråga och kontakten med
föräldrarna.
Det åligger styrelsen att besluta om vidare åtgärder, såsom kontakter med sociala myndigheter, vid
brott mot denna alkohol- och drogpolicy.
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