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Twisters Cheer Elites föreningspolicy 
Denna föreningspolicy ska ses som ett klargörande och ett aktivt ställningstagande från 

Twisters Cheer Elite. Ledare, tränare och andra vuxna har ett stort ansvar som förebilder för 

våra ungdomar. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på våra medlemmar. I 

alla sammanhang där medlem eller icke-medlem representerar Twisters Cheer Elite ska denna 

policy följas. 

 

1. Alkohol, tobak och droger 

Twisters Cheer Elites policy avseende alkohol, tobak och droger ska vara ett stöd för aktiva, 

tränare och föräldrar och visa föreningens förhållningssätt i dessa avseenden.  

Twisters Cheer Elites verksamhet ska utgöra en trygg miljö. Föräldrarna ska känna förtroende 

inför att lämna sina barn på Twisters Cheer Elites träningar, tävlingar och läger. Detta ställer 

krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin 

roll som förebild. 

Vid resor, tävlingar, utbildningar, konferenser och läger representerar man alltid Twisters 

Cheer Elite. Som ledare är man en förebild för de aktiva ungdomarna och måste tänka sig för 

hur man nyttjar alkohol eller tobak. Vid tränings- och tävlingstillfällen eller andra former av 

sammankomster i Twister Cheer Elites namn och då man har ansvar för ungdomar ska man 

som ledare avstå från alkohol och tobak. Alla medlemmar är under träning, tävling eller andra 

klubbverksamheter representanter för Twisters Cheer Elite och då ska inte alkohol eller tobak 

brukas. Det råder formellt rökförbud i de lokaler vi bedriver vår verksamhet. Det är i alla 

sammanhang förbud vad gäller användning av droger t.ex. olika former av narkotiska preparat 

eller dopingpreparat. 

 

2. Mobbning och kränkning 
Inom Twisters Cheer Elite ska verksamheten bedrivas utifrån sportsmannaandan att vi är 

schyssta, ärliga och presterar bra på tävlingsmattan. Verksamheten ska bedrivas med största 

respekt för varje individ. Vi motverkar aktivt mobbning, utfrysning och kränkningar. Vi vill 

även motverka interna grupperingar, som styrs av annat än klubbens övergripande målsättning 

och värderingar. Detta genom att vi sätter individen i centrum - huvudsaken är att utövaren 

har roligt och får uppleva glädjen, utifrån sina egna förutsättningar, vilja och förmåga. 

 

3. Jämställdhet och mångfald 
Twisters Cheer Elites avsikt är att bedriva cheerleading på alla nivåer, från allsidig 

idrottsutveckling för barnen till prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och 

motionsidrott för barn, ungdomar och vuxna. Vi vill på alla nivåer bedriva idrotten så att den 

utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi vill 

utforma idrotten så att den i alla led utvecklas och förbättras till form och innehåll så att alla 

som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar 
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samt sexuell läggning, ska kunna vara med i föreningens idrottsverksamhet. Verksamheten 

ska vara inriktad på gemenskap, kamratskap och social fostran.  

Twisters Cheer Elite ska verka för jämställdhet genom att pojkar och flickor tränar 

tillsammans under lika villkor och vidare strävar styrelsen efter att ha en jämnt fördelad 

styrelse. 

 

4. Säkerhet och skadeförebyggande arbete  
Twisters Cheer Elites lag har tid tilldelad för att träna styrka, flexibilitet och kondition, som är 

en viktig del av det skadeförebyggande arbetet. Twisters Cheer Elite arbetar för att skador i 

samband med träning ska minimeras och för att vara väl förberedda när skador väl sker. 

Tränare har utbildning i hur de ska träna säkert. De har även grundläggande utbildning i 

skadehantering. En viktig instruktion till våra tränare är att inte hantera skador på en nivå där 

professionell sjukvårdspersonal ska kopplas in. Träning bedrivs endast om sjukvårdsväska 

finns tillgänglig. Vi övar olycksfallsrutiner och rutiner vid brand varje termin. Vi följer upp 

skador och utvärderar kontinuerligt vårt arbete med säkerhet. 

 

Twisters Cheer Elite har gemensamma säkerhetsregler som alla aktiva och föräldrar skriver på 

inför varje säsong. 

 

5. Ledarutveckling och ungas delaktighet och inflytande 
För Twisters Cheer Elite är ledarutveckling viktig för klubbens fortlevnad och för att skapa 

förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande. Ungdomar ska ges möjlighet att bli 

tränare och kunna gå tränarutbildning. Twisters Cheer Elite verkar för att en tränare är 

utbildad en nivå högre än den nivå man är tränare för. Det behövs för att kunna lägga upp 

träningen och förbereda de aktiva på nästa nivå. Samtliga huvudtränare ska gå antingen 

regeldomarutbildning eller bedömningsdomarutbildning.  

 

Styrelse och lagledare uppmuntras att delta i relevanta utbildningar, seminarier och kurser. 

  

6. Åtgärder då föreningspolicyn inte följs 

När det gäller alkohol, tobak, droger, mobbning och kränkning läggs stort ansvar på styrelse 

och ansvariga ledare. Föräldrar/vårdnadshavare har även de ett ansvar för dessa områden. 

Eventuella problem och åtgärder ska tas upp med tränare och/eller styrelsen. 

Om en aktiv individ bryter mot klubbens föreningspolicy kommer föräldrar/vårdnadshavare 

att kontaktas. Individen avskiljs omedelbart från den pågående tränings- eller 

tävlingsverksamheten. Beslut om vad som sedan ska ske fattas av Twisters Cheer Elites 

styrelse.  

Om en ledare inte följer klubbens föreningspolicy kopplas styrelsen in för ett samtal med 

vederbörande och berörd person kan komma att avskiljas omedelbart från den pågående 

tränings- eller tävlingsverksamheten. Styrelsen utarbetar sedan en individuell handlingsplan 

för berörd där åtgärd beslutas. 
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Bristande respekt mot klubbens föreningspolicy kan ytterst innebära uteslutning ur Twisters 

Cheer Elite.  

Twisters Cheer Elite verkar för att alla Twisters Cheer Elites medlemmar eller övriga 

representanter ska använda sitt omdöme och ta sitt ansvar, så att klubbens föreningspolicy 

följs. 

  

 


