
Rese- och lägerpolicy inom Tennis Göteborg   

Bakgrund 

Tennis Göteborg är gemensam plattform för tennisklubbarna i Göteborgsregionen. I 

regionen drivs tennisklubbarna separat men Tennis Göteborg samordnar årligen 

aktiviteter för klubbarna och dess medlemmar/ungdomsverksamhet. Vid dessa tillfällen 

skall följande rese- och lägerpolicy tillämpas av de som deltar i aktiviteten.  

Tränarens/ledarens roll  

Vad Du som ledare säger, tänker och gör – gör också deltagarna. Det är viktigt att vara ett 

föredöme såväl på som utanför banan. 

 Uppdraget sträcker sig över hela dygnet, dvs du måste finnas tillgänglig för deltagare 

dagtid och nattetid.  

 Var en god förebild som ledare och representant, både på och utanför tennisbanan. 

 När du representerar Tennis Göteborg ska du alltid uppträda sportsligt mot tränare, 
ledare, funktionärer, medtävlare och publik. Det skall gärna framgå att du 
representerar Tennis Göteborg, t.ex. genom att bära vår tröja med logotype. 

 Var lyhörd och löpande informera övriga deltagare om planering, schemaändringar 
etc.  

 Samarbeta med föräldrar/övriga ledare och tillse att samtliga följer denna policy. 

 Det är ledarens ansvar att på absolut bästa sätt arbeta för en positiv 

läger/tävlingsvistelse där alla ska verka för en god laganda där man stöttar och hejar 

på varandra. Gemensam fys, uppvärmning där det är möjligt, samt att vara 

tillsammans ska uppmuntras. 

 

Trafik 

Alla transporter till och från aktiviteter kopplade till föreningen skall i möjligaste mån ske 

miljövänligt tex via samåkning.  

Föraren/ledaransvarig ansvarar för att: 

- alla transporter sker med trafiksäkra fordon som försetts med lämpliga däck 

anpassade till årstid och väglag 

- fordonet innehåller Första Hjälpen och annat sjukvårdsmaterial 

- fordonet innehåller en laddad mobiltelefon.  

- raster och förarbyten genomförs vid längre resor. 
- passagerare uppehåller sig på säkert avstånd från vägbanan vid raster        

- när minibuss används ska särskild försiktighet iakttas. Minibussar bör endast i 
undantagsfall användas för längre transporter och resor. 

 



För föraren och avbytare i bilen,  gäller: 

- inget alkoholintag från och med dagen före avresa 

- vara utvilad och vid längre resor och bedöma när avbytare tar vid 

- följa gällande trafikregler och anpassa hastigheten till siktförhållanden och väglag 

- helt avhålla sig från att tala i mobiltelefon eller SMS:a under pågående bilkörning. 

Undantag för samtal gäller om handsfree finns inkopplad. 

Vid bil- och bussresor skall samtliga passagerare: 

- använda bilbälte 

- inte störa föraren  

- följa gällande trafikregler  

Våga vägra åka med den som kör för fort eller inte följer ovanstående.  
 

 
Droger ( dopningspreparat, narkotika och alkohol)  

 
Tennis Göteborg står helt bakom Riksidrottsförbundets och Svenska Tennisförbundets policy 
i dopingfrågor. 
Droger accepteras under inga omständigheter inom Tennis Göteborg. Med droger menas i 
detta sammanhang dopingpreparat, narkotika och alkohol. 
Föreningen arbetar med stort engagemang mot det destruktiva som droger och även tobak 
innebär. 
 

 De ledare som brukar tobak skall vara ett gott föredöme gentemot föreningens barn 
och ungdomar och inte bruka detta i lägerdeltagares närvaro. Prata ej heller positivt 
om droger, alkohol eller tobak. 

 Spelare/ledare/funktionär under 18 år får inte nyttja eller medföra tobak till 
träningar, träningsläger, tävlingar eller liknande 

 Droger och alkoholhaltiga drycker får ej nyttjas eller medföras till träningar, 
träningsläger, tävlingar eller liknande. 

 Om spelare, ledare eller funktionär inom klubben uppträder drog eller 
alkoholpåverkad i samband med träning, träningsläger, tävling eller liknande skall 
han/hon lämna tennisbanan, lokalen eller lägret omedelbart. Om personen är under 
18 år skall förälder kontaktas. 

 Agera direkt då problem uppstår. 

 Var ledare året om, inte bara under säsongen. 
 
Under hela bortavaron gäller således nolltolerans avseende dopingpreparat, narkotika och 

alkohol för såväl deltagare som ledare.  

 

 



 

I övrigt gäller sunt förnuft i alla lägen.  Alla ska känna trygghet och delaktighet i gruppen och 

tillsammans med sin ledare.  

 

 

Jag har tagit del och förbinder mig att följande policyn, som finns beskriven ovan:  

 

Datum: 

 

 

Namnteckning:    Namnförtydligande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


