
	

	
Glädje, Trygghet, Samarbete, Utveckling, Engagemang 
 

 
Gymnastikklubben Trollbäcken 

 Policy för medlemmar  
  

Ta eget ansvar! 
Vi i  GK Trollbäcken vi l l  att du som gymnast el ler förälder själv ska ansvara 
för vissa saker som gör att vi  på bästa sätt kan genomföra en bra träning 

och verksamhet. Genom ett väl fungerande samarbete mellan tränare, 
gymnaster och föräldrar kommer gymnastiken att vara rolig och givande 

för alla. 
 
För Föräldrar 

• Gymnasten ska komma till och från gymnastikträningen på ett säkert sätt. 
• Gymnasten är på plats i god tid innan träningen. 
• Meddela alltid gruppens tränare ifall ditt barn inte kan närvara på en träning. 
• Märk gymnastens tränings/tävlingskläder med namn. 
• Se till att gymnasten kommer till träningen med mat i magen, har sovit ordentligt, 

har uppsatt hår och har med sig en vattenflaska och frukt. 
• Se till att inga syskon springer i hallen eller är på redskapen. 
• Var med och hjälp till vid våra olika arrangemang som våra tävlingar och 

uppvisningar.  
• Håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida, läsa och svara på mail samt 

gå på föräldramöten. 
• Fråga alltid ledare om du har frågor om ditt barns träning. 

 
För Gymnaster 

• Lyssna alltid på ledaren i din grupp. 
• Följ instruktioner. 
• Var klädd i gymnastikkläder på alla träningar och ha uppsatt hår om behov finns.  
• Lämna inga värdesaker i hallens omklädningsrum. 
• Var varsam med de redskap som finns i hallen. 
• Koncentrera dig och var noga i alla dina övningar. Var lika noga med förövningar 

som färdiga övningar för att få bästa resultat.  
• Gör alltid ditt bästa på träningar och tävlingar. 
• Jämför dig inte med andra, jämför med dig själv. 
• Peppa och uppmuntra dina gymnastikkompisar vid både tävlingar och träningar. 

Heja på varandra och låt alla vara med. 
• Respektera allas lika värde. 
• Ha roligt!  

 
I  GK Trollbäcken utgår vi  från individens egna förutsättningar och förmåga 

ti l l  utveckling. Att bl i  retad, mobbad, utfryst för att vara annorlunda 
accepteras inte hos GK Trollbäcken. Vi har även en nolltolerans mot 

alkohol och droger.   


