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Policy för ledare 
 
Som ledare i GK Trollbäcken ansvarar du för gymnasternas utveckling såväl fysiskt som mentalt och 
socialt inom verksamheten. Föreningen har en värdegrund, verksamhetsidé och vision som du som ledare 
förväntas ha inblick i och bedriva träningen utefter. Utöver det har vi även tagit fram denna ledarpolicy 
som alla ledare i föreningen förväntas följa. 
 
Träning 

 
•   Kom i god tid till träningen och var väl förberedd. 
 
•   Du ska använda GKT:s ledarkläder på träningarna så att det syns att du representerar föreningen. 

Inga mössor/kepsar eller dylikt är tillåtna.  
 
•   Gå igenom föreningens gemensamma förhållningsregler tillsammans med gymnasterna om hur man 

ska bete sig på träningarna och mot varandra. 
 

•   Mobiltelefoner får endast användas i träningssyfte, till exempel för att filma gymnasterna. 
Under träningstid får mobiltelefoner inte användas för privata ändamål.   
 

•   Meddela kansliet om något redskap är trasigt: kansliet@gktrollbacken.se. 

 
Huvudtränare 
 

•   För att vi ska kunna erbjuda en hög kvalitet på träningarna krävs det att du som huvudtränare 
planerar träningarna väl. Du använder dig av sidostationer för att få en så effektiv träning som 
möjligt och förbereder alltid gymnasterna väl inför nya övningar genom mycket förövningar. 
Tänk på att inte gå för fort fram och möt gymnasterna på deras nivå.  
 

•   Sätt upp realistiska och tidsbestämda mål för gruppen, samt en plan för hur ni tillsammans ska kunna 
uppnå målen. Utgå ifrån nivåkraven och ta hjälp av blockansvariga. 
 

•   Se till att både du och ditt ledarteam är aktiva och engagerade i träningen. 
 

•   Närvaro måste tas i samband med alla träningar och tävlingar. Utse en ansvarig för detta vid varje 
träning/tävling. Detta är viktigt vid en eventuellt evakuering av hallen som exempelvis vid brand, 
samt att föreningen får bidrag för alla gymnaster som deltar på träningarna. 
 

•   Ha alltid med en första förbandsväska till varje träning såvida en sådan inte redan finns i hallen. 
Har du ingen så kan en sådan väska kvitteras ut från kansliet.  
 

 
Samarbete och kommunikation 
  
 

•   Kan du inte närvara på en träning ska du informera resterande tränare i din grupp i god tid. Är du 
huvudtränare ska du även skicka med en planering till de tränare som kommer att hålla i träningen.  

 
•   Skapa förtroende hos gymnasterna och dina tränarkollegor genom att vara lyhörd och tydlig.  
 
•   Bidra till en god stämning i hallen genom att alltid hälsa på varandra och hålla humöret uppe. 

 
•   Var tydlig gentemot föräldrar om vad du förväntar dig av gymnasterna samt vad de kan förvänta 

sig av dig som tränare.  
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•   Informera alltid föräldrar vid aktuella händelser eller skador. Om en gymnast skadar sig på 

träningen ska föräldrarna kontaktas direkt, inte efter träningen är slut. 
 
•   Håll dig uppdaterad genom att läsa och svara på dina mejl, gå på ledarmöten du blivit kallad till 

och gå in på intranätet för ledare som du kommer åt via föreningens hemsida. Gå även med i 
gruppen för ledare på Facebook.  

 
 
Huvudtränare 
 

•   Samarbeta med ditt ledarteam. Fördela arbetsuppgifterna väl och se till att alla har något att göra 
under hela träningen, rätt man på rätt plats. Håll ihop teamet och stötta varandra. 
 

•   Är du kort om tränare någon träning, behöver extra hjälp eller vill samträna måste du höra av dig 
till en annan grupp minst en timme innan träningen startar. Använd exempelvis tränargruppen på 
Facebook. 

 
 
Utbildning 
 
•   Det är du som ledare tillsammans med blockansvarig som ansvarar för att du har rätt licens för den 

träning du bedriver. 
 
•   Föreningen står för kostnaden för all utbildning förutsatt att du är kvar i föreningen som ledare minst 

ett år efter avslutad utbildning. 
 
 
 

I GK Trollbäcken utgår vi ifrån individens egna förutsättningar och förmåga till utveckling. Att bli 
retad, mobbad eller utfryst accepteras inte, och vi har även en nolltolerans mot alkohol och droger i 
samband med aktiviteter kopplade till GK Trollbäcken.  
 
 


