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Ledarpolicy för barn- och ungdomsledare i 
Vittangi Sportklubb 

Ledare i Vittangi Sportklubb ansvarar för att alla barn och ungdomar som deltar i föreningens 
aktiviteter och träningar får en positiv upplevelse.  
 
Därför vill vi att du som ledare:  

• är rättvis, uppmuntrande och använder mycket beröm. 
• aldrig straffar barn och ungdomar som inte kan eller vågar. 
• tillrättavisar den som inte följer uppsatta regler. Om tillrättavisning inte hjälper så har 

ledaren rätt att neka barnet att fortsätta träningen. 
 
§ Som ledare är du ansvarig över barnens miljö före, under och efter aktiviteten. Det 

inkluderar vistelse i omklädningsrum och under resor arrangerade av föreningen. 
Föreningens Trafikpolicy ska alltid följas vid resor och transport. 
 

§ Som ledare i föreningen är du en förebild för barn och ungdomar, inte bara under 
träningar och aktiviteter, utan även privat. Visa respekt för andra människor och behandla 
alla lika, du vet aldrig vem som ser dig och tar efter ditt beteende.  

 
§ Som ledare i föreningen använder du ett vårdat språk, både ditt verbala språk och ditt 

kroppsspråk.  
 
För att skapa en positiv, inspirerande och inkluderande träning ska du: 

• planera träningen och komma förberedd.  
• vara på plats i god tid innan träningen ska starta. 15 min. före är lagom. 
• hålla en glad och positiv samling innan starten – träningen blir därefter. 

o Hälsa alla välkomna. Det är viktigt att alla barn blir sedda. 
o Fylla i närvarokorten. 
o Se till att alla deltagare är ombytta och redo att börja träningen. 

• avsluta träningen positivt och säg ”hej då” innan ni skiljs åt. 
o Håll gärna en samling innan träningen är slut. Då kan både du och deltagarna ta 

upp vad som varit bra och roligt och vad som kan bli bättre. 
 

God ordning ska eftersträvas. Du kan kräva att alla deltagare: 
• är ombytta och klara när träningen skall börja. 
• använder ett vårdat språk. 
• visar respekt för kamrater, ledare, motståndare, domare, publik och andra på plats. 
• är rädda om gemensam utrustning: bollar, västar och redskap. 
• hjälps åt att städa undan efter träningen. All utrustning placeras på avsedd plats. 

 
Om du vill, kan du kräva att den som inte kan delta meddelar det till dig före träningen. 
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Efter avslutad träning kontrollerar du att: 

• all utrustning är tillbaka på sin plats och att det är snyggt och prydligt i de 
gemensamma förrådsutrymmena.  

• inga duschar eller kranar rinner. att alla lämnat lokalen 
• alla har lämnat lokalen. 
• det är släckt överallt. 
• alla dörrar är låsta, både gaveldörrar och dörrar till omklädningsrum. 

 
 
 
 
 

Vittangi 2022-04-26 
Erika Wiss, ordförande Vittangi SK 

 
 


