Ledare och medföljande föräldrar på läger och tävlingar
Skriven av: Murman/Trygg 2021-02-24

Fastställd av styrelsen: 2021-02-25

Vi ska följa:
● Att vara ledare i Tyresögymnastiken (GF uppförandekod, TG värdegrund mm)
● RF riktlinje om alkohol, narkotika, doping och tobak
Före avfärd
Alla medföljande ledare/föräldrar ska före evenemang/avresa:
● visa upp godkänt utdrag ur belastningsregistret
● bekräfta att de har läst och förstått
○ dessa regler
○ Att vara ledare i Tyresögymnastiken
○ RF riktlinje om alkohol, narkotika, doping och tobak
Deltagarförteckning och ansvarig på hemmaplan
Det ska alltid finnas en namnlista över alla deltagare på plats samt hos utsedd ansvarig som befinner
sig på hemmaplan. Ansvarig på hemmaplan kan vara en anställd, någon från styrelsen,
truppkommitén, ledare som inte följer med eller annan person som vill/kan ta det ansvaret.
Allmän säkerhet
Alla deltagare och ledare med telefon ska spara minst två ledares mobilnr i sina telefoner.
Ansvarig ledare ska informera alla om hur man ska agera om man tappar kontakten med gruppen t.ex.
att borttappad person ringer/sms:ar ledare och stannar där man är, övriga ledare/deltagare letar tills
man fått kontakt med varandra igen.
Ledarskap under evenemanget
Alla medföljande vuxna deltar som ledare på planerad tid och fritid. Det innebär att alla
ledare/föräldrar som följer med är resurser vid aktiviteter utanför träningen dvs kan schemaläggas och
tilldelas arbetsuppgifter. Resurserna fördelas lika mellan de olika grupperna som är på plats t ex vid
bad. Det ska alltid finnas en huvudansvarig person per grupp.
Föräldrar som följer med bör agera som ledare och ägna sig lika mycket åt alla deltagare, inte enbart
sina egna barn. Anledningen är att alla deltagare ska få samma stöd och samma upplevelse.
Vid bilresor
Ansvarig ledare påminner alla bilförare om att köra lagligt och försiktigt, att det är bättre att komma
sent än att köra fort, att alla bilar och förare måste vara i bra kondition, att alla måste ha säkerhetsbälte
samt bälteskuddar om deltagarna är små.
Vid övernattningar
Vid övernattningar måste ansvarig ledare vid ankomst kontrollera för alla sovutrymmen att:
● det finns tydligt markerade nödutgångar
● att utrymningsvägar är fria från hindrande föremål
● att dörrar/fönster i nödutgångar går att öppna
● att det finns brandvarnare och brandsläckare
Brister något måste det åtgärdas.
Innan förläggning sker ska ansvarig ledare bestämma en återsamlingsplats och ha en
säkerhetsgenomgång med alla som sover över.

