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Policy för medlemmar 
 
Vi i GK Trollbäcken vill att du som gymnast och förälder ska ansvara för vissa saker som bidrar till att vi 
på bästa sätt kan genomföra bra och kvalitativa träningar samt bedriva en bra verksamhet. Genom ett 
väl fungerande samarbete mellan tränare, gymnaster och föräldrar kommer gymnastiken att vara rolig 
och givande för alla. 

Som förälder till gymnast i GK Trollbäcken förväntas jag: 

• Betala medlems- och träningsavgifter i tid så att gymnasten är skadeförsäkrad på träningarna. 

• Se till att gymnasten kommer till och från träningen på ett säkert sätt och är på plats i god tid innan 
träningen. 

• Se till att gymnasten äter och sover ordentligt innan träning och tävling. Är klädd i tajta/åtsittande 
träningskläder, har uppsatt hår och har med sig en vattenflaska och frukt till träningen.  

• Informera om gymnasten inte kan närvara på en träning. Detta görs i första hand via SportAdmins 
medlemsapp eller via mejl/sms till gruppens huvudtränare. 

• Se till att inga syskon eller kompisar är i hallen under träningen. Endast tränande GKT-gymnaster är 
tillåtna att vistas på träningsgolvet. I Dalhallen är det tillåtet att vara uppe på läktaren och titta på 
träningen. 

• Vara med och hjälpa till vid föreningens olika arrangemang så som tävlingar, uppvisningar och 
försäljningsaktiviteter. 

• Hålla mig uppdaterad genom att besöka föreningens hemsida, läsa och besvara mejl samt gå på 
föräldramöten. 

• Meddela om kontaktuppgifter ändras under terminen så att fakturor och information från föreningen 
hamnar rätt.  

• Diskutera frågor angående träning i första hand med ansvarig ledare. Dina åsikter är viktiga, men 
tänk på att förmedla dem på ett trevligt och konstruktivt sätt.  

• Respektera samt hålla en god ton gentemot alla i föreningen. 
 

Det här är särskilt viktigt att tänka på vid tävling:  
• Truppgymnastik är en lagsport – en för alla och alla för en.  
• Det är ledarna som sköter uttagning och laguppställning till tävlingar.  
• Stötta gymnasterna och ledarna i såväl med- som motgång.  

 
 
Som gymnast i GK Trollbäcken förväntas jag:  

• Komma i tid till träningarna. 
• Vara klädd i tajta träningskläder på alla träningar och ha uppsatt hår vid behov. 
• Vara väl förberedd vad gäller mat och sömn inför träning och tävling. 
• Lyssna på och följa mina tränares instruktioner och alltid göra mitt bästa.  
• Vara rädd om utrustning och träningsredskap.  
• Respektera mina ledare och träningskompisar och visa god kamratskap. Respektera allas lika värde. 
• Peppa och uppmuntra vid träningar och tävlingar, samt heja på varandra och låta alla vara med. 
• Aldrig lämna värdesaker i omklädningsrummen. 
• Ha roligt!  
 
 

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.  


