
Truppföräldrarnas spelregler
Truppföräldrarnas spelregler kan t ex se ut som följande: 
• Se till att barnet kommer i tid till träningen, är 
 ändamålsenligt klädd och har med nödvändiga redskap.
• Barnet är på föräldrarnas ansvar tills lektionen börjar.
• Var positiv och uppmuntrande.
• Stöd tränaren och bidra till arbetsro.
• Meddela tränaren om frånvaro i god tid via 
 överenskommen informationskanal.
• Möjliggör en hälsosam livsstil för barnet. Se till att barnet 
 äter och sover tillräckligt.
• Om det är något man funderar över skall man i första hand 
 kontakta tränaren.
• Eftersträva att delta jämlikt i talkoverksamhet ordnat av 
 föreningen.
Truppföräldrarnas spelregler bör modifieras och kompletteras 
så att de på bästa möjliga vis lämpar sig för målgruppen. 

Lorem ipsum

Spelregler inför tävlingar och läger
• Föräldrarna ansvarar för att licensen är betald i god tid (1 månad) 
 före första tävlingen.
• Föräldrarna ansvarar för att barnet får en god nattsömn och äter hälsosamt före.
• Föräldrarna ansvarar föra att gymnasten kommer i tid.
• Föräldrarna ansvarar för att barnet har med tävlingsdräkt, 
 representationsdräkt och de redskap som behöver finnas tillgängliga.
• Truppgymnasten äter inget godis under tävlingsdagen.
• Andra tävlande uppmuntras i en positiv, sportslig anda! Speciellt egna
 föreningens andra trupper peppas och hejas på. 
• Applådera alltid när olika grupper presenteras eller när andra grupper får pris.
• Hjälp till vid behov. Föräldrabehovet och uppgifter ses 
 över inför varje tävling.

Lorem ipsum

Truppmammornas spelregler
Dessa har till uppgift att fungerar som länk mellan tränare, föräldrar och gymnaster och 
väljs för 1 år i taget.
• Ansvarar för klädinköp utöver den ordinarie truppklädseln.
• Handhar gruppens ev. försäljningar (OBS! Kontrollera alltid först med 
 truppansvarige om försäljningsprodukten och -tidpunkten).
• Är med i arrangemangen kring köp av tävlingsdräkt och tillbehör.
• För gruppens talan.
• Skall innan varje årsmöte förevisa skriftlig redovisning över sin försäljning till 
 styrelsen via truppansvarige.

Truppkassörens spelregler
Trupperna rekommenderas ha egna konton under föreningens namn. Detta bör 
i så fall bekräftas per protokoll till banken.
• Handhar gruppens bankkonto.
• Betalar räkningar i tid.
• Saklig användning av kontot.


