
Vittangi SK:s ledarpolicy för barn/ungdomsledare  
 

• Var i god tid på plats (minst 15 min före start). 
 

• Hälsa alla välkomna, viktigt att alla barn blir sedda. 
 

• Vårda språket, både det verbala och kroppsspråket. 
 

• Planera träningen så du är förberedd. 
 

• Det är bra att ha en samling innan start som är positivt laddad – 
träningen blir därefter. 
 

• Fyll alltid i närvarokorten. 
 

• God ordning och disciplin skall eftersträvas, det här kan du kräva av dem 
som deltar: 
- Var ombytt och klar när träningen skall börja. 
- Vårda språket. 
- Respektera kamrater, ledare, motståndare, domare och publik. 
- Var rädd om gemensam utrustning, så som bollar, västar m.m. 
- Alla hjälps åt att städa efter träningen, utrustning placeras på avsedd 

plats. 
- Om du själv vill så kan du kräva att den som inte kommer till 

träningen meddelar det. 
 

• Ledare i Vittangi SK är rättvisa och använder mycket beröm. 
 

• Barn som inte kan eller vågar får aldrig straffas. Däremot kan en ledare 
naturligtvis tillrättavisa den som inte följer uppsatta regler. Om det inte 
hjälper så får ledare neka barnet att fortsätta träningen. 
 

• Bra också att ha en samling innan avslut, då kan både du och barnen ta 
upp vad som har varit bra/roligt och vad som kan bli bättre. 
 

• Vid ev. resor ska gällande trafikpolicy följas. 
 

• Efter avslutad träning kontrollerar du att: 



- all utrustning är på plats och att det är snyggt och prydligt i de 
gemensamma förrådsutrymmena. 

- det är släckt överallt. 
- inga duschar eller kranar rinner. 
- alla dörrar är låsta, både gaveldörrar och dörrar till omklädningsrum. 

 
• Som ledare är du ansvarig över barnens miljö före, under och efter 

aktiviteten, exempelvis i omklädningsrummet. 
 

• Tänk på att du är en förebild för andra även när du som ledare är privat. 
 

• Saknas något, har något gått sönder eller har du andra funderingar som 
rör verksamheten, kontakta kansliet på telefon 070-632 96 79 eller 
vittangisportklubb@hotmail.com 
 

 
__________________________________________ 
Ann-Sofi Lundström, ordförande Vittangi SK 
 
Uppdaterad av styrelsen 2020-04-20 


