
POLICY KLUBBTÄVLINGAR 

 
IFK Umeås styrelse understryker att det är viktigt att vi följer den värdegrund som föreningen 

tillsammans beslutat om. 

Vi vill vara öppna, toleranta, jämställda och tydliga i vår kommunikation så att vi tillsammans 

skapar en trygg gemenskap i vår verksamhet. 

Till varje klubbtävling ska en huvudansvarig utses. Huvudansvarig ser till att nedanstående 

punkter sköts inför, under och efter tävlingen, genom att ta hand om det själv eller delegera 

uppgifter till andra ledare/aktiva.  

 

Huvudansvarig ska se till att: 

• Alla anmälningar till tävlingen görs och att dubbel och mixedpar sätts ihop på bästa 

sätt samt följer föreningens policy för dubbel/mixedsammansättning. 

• Nattlogi och hyrbussar bokas och att frukost inhandlas innan avresa. 

• Utse en medföljande coach/ledare som har en grundläggande ledarutbildning till varje 

hall som vi har aktiva spelare i. 

• Varje fordon som ska framföras i klubbens regi har en erfaren chaufför som är minst 

24 år och innehaft körkort i 4 år. 

• Alla deltagare betalar sin egenavgift innan avresa och att redovisa inbetalda 

egenavgifter och eventuella utgifter till kassören så snart som möjligt efter tävlingens 

slut. 

• Ansvara för att vi tillsammans jobbar för att alla inkluderas och att nya 

spelare/medlemmar ges möjlighet att bli en del av tävlingsgruppen i enlighet med 

huvudsektionens och vår förenings värdegrund. Huvudansvarig kan tillsammans med 

övriga ledare eller enligt direktiv från styrelsen eller tränargruppen utforma delar av 

resan/tävlandet för att stärka gruppsammanhållningen och motverka 

grupperingar/utanförskap ifall det anses nödvändigt. 
 

Övriga punkter som kan vara bra att tänka på: 

• Utsedda ledare/coacher ansvarar för alla barn/ungdomar/seniorer under tävlingen, men 

de kan delegera praktiska göromål till närvarande föräldrar/seniorer vid behov. 

• En komplett sjukvårdsväska bör medföljas på varje klubbresa. 

• Medföljande föräldrar kan vara chaufförer men räknas inte som ledare/coach om inte 

annat är överenskommet. 

• En medföljande förälder kan hjälpa till med frukost samt att ha lite koll på hur kosten 

sköts under tävling men räknas inte som ledare. 


