FÖRÄLDRAPOLICY
Ledarna åtar sig att svara för att träningar och matcher ska fungera.
Deras arbete förutsätter att de får hjälp av dig som förälder.
Ledarna får ingen ersättning utan avsätter egen tid för ditt barns idrottsliga
fostran.
Ditt barns medverkan i föreningen ställer krav på dig som förälder.
För att ditt barn skall få deltaga i träning och spel krävs följande:
* Du betalar medlems- och deltagaravgifter i rätt tid.
* HGoIF får inte likställas med ett dagis där man lämnar och hämtar sitt barn på utsatt
tid. I all ideell verksamhet måste alla hjälpa till med det som erfordas för att få
verksamheten att fungera.
* Ser till att ungdomarna har erfordlig och lämplig träningsutrustning. Du hjälper till
med utrustning och att passa tider.
* Du tänker på förberedelser i form av kost och sömn.
* Att du som förälder ansvarar för att du eller ditt barn meddelar respektive ledare vid
förhinder inför träning eller match.
* Du är som förälder skyldig att meddela tränare & ledare om ditt barn har kronisk
sjukdom (t.ex. astma) som kan påverka hans/hennes fysiska förmåga. Viktigt är också att
informera om mediciner.
* Du visar intresse för ditt barns idrott och går så ofta du kan på matcherna,
samt deltar på föräldraträffar.
* Du ställer lagom krav på ditt barn – du uppmuntrar ditt barn istället för att kritisera.
Ger bra stöd som supporter vid såväl med- som motgång. Förstå föräldrars betydelse för
barnens positiva upplevelser och glädje i samband med idrott.
* Du skall i enlighet med gällande policies ställa upp på de arbetsuppgifter och
laguppdrag (köra, kiosk, match arrangemang, försäljning och cuper) som krävs för att
föreningen/laget skall kunna driva sin verksamhet med nuvarande omfattning och
ekonomiska förutsättningar.
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* Ställer upp och skjutsar till och från matcher enl gällande körschema.
* Du väntas som förälder uppträda korrekt mot tränare/ledare, domare/domslut och
motståndare. Vårda språket och representera HG&IF.
* Signera policy dokumentet.

2

