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Snättringe SK klubbpolicy 

Klubbpolicyn är ett hjälpmedel för klubbens styrelse, kommittéer och medlemmar som beskriver 
gruppens eller den enskildes skyldigheter och möjligheter för att främja träning, tävling och sociala 
aktiviteter. 

 

Klubbinformation 

Klubben har flera informationskanaler för allmän och riktad information till olika grupper inom 
föreningen. Det är viktigt för klubbens sammanhållning att dessa hålls öppna för medlemmarna 

och att de bidrar till ökad gemenskap. Hemsidan www.snattringesk.se anses som ”huvudkanalen” 
för information, och all viktig information ska publiceras där.  Hemsidan kompletteras av ett 
instagramkonto och Facebooks messengergrupp ”Snättringes Träningspepp”. 

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgift beslutas på ordinarie årsmöte. Person som inte betalat medlemsavgift, då frist i 
betalningspåminnelse gått ut, får ej representera Snättringe SK i tävlingar och har begränsad 
tillgång till träningsaktiviteter. 

Familjemedlemskap omfattar en eller två vuxna samt barn under 21 år. En familj definieras genom 
nära släktskap eller relation, gemensam folkbokföringsadress är inte nödvändig. 

Enligt SOFT tävlingsregler krävs medlemskap i en orienteringsklubb för deltagande i tävlingsklass. 
Detta gäller inte för deltagande i motionsklasser, men medlemskap i Snättringe SK krävs för att få 

subventionering från klubben när man tävlar i motionsklasser. 

 

Tävla för Snättringe SK 

För att få tävla som medlem i Snättringe SK krävs att du har betalat medlemsavgift. 

Snättringe SK:s tävlingströja ska bäras på tävlingen. På stafetter, SM-tävlingar, Swedish League och 
andra högprofiltävlingar ska senaste modellen av tävlingströja användas. Vid prisutdelning ska du 
ha Snättringes överdragsjacka på dig. 

Snättringe SK subventionerar startavgiften för orienteringstävlingar som administreras via 
Eventor. Undantag föreligger, se enskilt dokument ”Snättringe SK – ersättningsregler för tävlingar, 
läger och resor”. 

 

  



   

Arbetsinsatser 

En förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva verksamhet är att föreningens medlemmar 
(för barn, ungdomar och juniorer avses även deras föräldrar) engagerar sig i föreningens 
verksamheter vid ett eller flera tillfällen per år. 

Exempel på insatser: 

• Caféverksamhet i samband med torsdagsträning. 

• Funktionär vid Snättringe SK arrangemang. 

• Funktionär vid arrangemang/evenemang där Snättringe SK är en del av funktionärsstaben. 

• Underhåll av klubbstugan. 

 

Elitlöpare 

Det följer ett antal förväntningar på klubbens elitlöpare. 

• Delta på klubbens tränings-och tävlingsaktiviteter. 

• Delta på klubbens uttagningskommittés utpekade tränings- och tävlingsaktiviteter eller ha 
rimliga skäl att inte delta. 

• Delta löpande i klubbarbetet, t.ex. arrangera träningar samt hjälpa till vid klubbens 

arrangemang och ungdomsträningar. 

• Ha en säsongsplanering upprättad i samråd med träningskommittén. 

• På tävling bära klubbens dräkt, enligt gällande klädkod. 

• Ej använda doping eller andra otillåtna medel. 

• Uppträda som och vara ett föredöme för andra. 

• Betala fakturor från Snättringe SK inom utsatt tid. 

• Ställa upp för klubben i följande stafetter: 10MILA, Jukola, SM-kavlen, DM och 25manna. 

 

Klubbarrangemang 

Utöver nationella tävlingar arrangerar Snättringe SK klubbtävlingar som 

• KM 

• Spettaloppet 

• Natt Sprint Cup 

Förväntade klasser, banlängder etc utarbetas senare. 

 

  



   

Tävlingsdeltagande i av Snättringe SK 
arrangerad tävling 

Ungdom ≤16 år Äger rätt att delta på av klubben arrangerade tävlingar. 

Vuxna Ska i första hand hjälpa till med arrangemanget, men kan delta om det är 
möjligt med samtycke av funktionärsansvarig. 

Elit Äger rätt att delta på nationella tävlingar och mästerskap som inte går i 
område där löparen har terrängkännedom. 

 

Närvarorapportering vid träning 

Den person som ansvarar för genomförandet av träningen skall ombesörja närvaroregistrering av 
samtliga deltagande. Om flera föreningar samarbetar vid träningstillfället antas föreningarna ha 
koll på sina egna medlemmar. Om enstaka medlemmar från annan förening tränar med Snättringe 
SK, skall dock närvaro registreras av Snättringe SK. 

Den person som ansvarar för genomförandet av träningen skall ombesörja att minst en, gärna två, 
personer (med möjlighet att kontakta förstärkning) skall stanna kvar vid samlingsplatsen efter 
aktiviteten till dess att samtliga deltagare är konstaterat tillbaka.  

Vid långa träningspass som täcker större distanser eller krävande terräng samt vid pass som 

genomförs med sämre närvarokontroll (exempelvis träningspass i mindre grupper), bör 
säkerhetsaspekter beaktas extra. Mobiltelefon rekommenderas på sådana träningspass, minst 1 
telefon/grupp. 

 

Sjukvård 

Vid träning och tävling bör deltagare med ett känt personligt behov av läkemedel ha dem 
tillgängliga. 

Hjärtstartare finns i klubbstugan. 

Vid aktiviteter rekommenderas att första hjälpen-utrustning finns tillgänglig, t.ex. sjukvårdsväska i 
klubbstugan eller kompletterad första hjälpen-väska avsedd för bilen. 

Vid incident som kräver mer omfattande vård kontaktas 112, annars stöttas till lämplig egenvård 
samt med transport till vård. Räddningstjänsten hjälper till vid behov av transport från skogen, och 
kan behöva hjälp med att dirigeras till platsen (adress/koordinater). 

 

  



   

Trafik 

Ledare och förare har ett ansvar att transport sker på ett trafiksäkert sätt. Planerings ska ske så att 
det är gott om tid, för att minska stressituationer, och att vila kan tas vid behov. Vid längre resor, 
över fyra timmar, ska förare kunna ersättas. Förare ska vara informerad och kunnig om att 
trafiksäkerhet gäller och att det är en förutsättning att gällande hastighetsgränser följs. 

 

Trafikregler, utrustning och förhållningssätt 

• Gällande trafikregler ska följas. 

• Anpassa alltid hastigheten efter rådande förhållanden och lagar. 

• Som förare bör du ha god körvana med några års erfarenhet. 

• Fordonet ska vara rätt utrustat, exempelvis vad avser däck, och helt utan kända fel som 
kan påverka resan. 

• Antalet passagerare ska inte överstiga antalet sittplatser. 

• Undvik tunga/stora lösa föremål i gemensamma utrymmen. 

• Last ska säkras på ett sådant sätt att den inte kan skada någon vid olycka. 

 

Mobiltelefon och trötthet 

• Vid längre resor, över fyra timmar, ska minst två förare finnas i fordonet. Minst en av 
förarna, vid längre resor, ska ha minst fem års körerfarenhet. Beakta speciellt att man efter 
hård fysisk ansträngning inte är lämplig som chaufför. Planera körning och vilotider efter 

rådande omständigheter, ingen förare ska behöva köra längre än 2 timmar utan möjlighet 
till rast. 

• Vid transport ska den person som sitter fram på passagerarplats vara vaken (utöver 

föraren) för att säkerställa att ingen insomningsolycka inträffar. 

• Föraren ska följa gällande lag för användning av elektronisk utrustning. För mobilsamtal ska 
s.k. "handsfree" användas, alternativt att stanna fordonet på en sådan plats att fara för 
övriga trafikanter ej uppstår. 

 

ATNDS 

För Snättringe SK är det viktigt att främja positiva och trygga miljöer där våra barn och unga kan 
utvecklas, såväl idrottsligt som socialt, kulturellt och psykiskt. För Snättringe SK ingår inte alkohol, 
tobak, narkotika, doping och spel (ATNDS) i en sådan miljö. 

Händelse rapporteras till styrelsen som aktiverar handlingsplan för åtgärd. 

 

  



   

Mobbing, våld och övergrepp 

Snättringe SK har nolltolerans mot all form av mobbing, våld och fysiska eller psykiska övergrepp. 
Mobbing definieras och avgörs utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter. 

Alla som idrottar i en förening ska göra det i en trygg idrottsmiljö. Det gäller barn, ungdomar och 
vuxna som är aktiva samt ideellt arbetande. 

Händelse rapporteras till styrelsen som aktiverar handlingsplan för åtgärd. 

 

Ätstörningar 

Snättringe SK ska sträva efter en miljö som minimerar risker för uppkomst av ätstörningar. Detta 
gör vi genom att bygga upp en öppen miljö med individerna i fokus. Alla individer ska 
uppmärksammas och uppskattas oavsett prestation. Att äta efter träning och tävling ska vara en 
självklarhet i vår verksamhet. Vi ska sträva efter en miljö där de aktiva accepterar varandra. Som 
ledare är det viktigt att vara lyhörd för stämningar och hur snacket går i gruppen och direkt 
försöka handla om man märker att något är fel. Snättringe SK ska vara ett stöd för dem som 
eventuellt ändå drabbas av ätstörning. Detta ska ske genom att: 

• Prata med den aktive vid misstanke om att den aktive börjar utveckla ätstörning. 

• Prata med den aktives anhöriga (om personen är minderårig) vid stark misstanke om 
ätstörning. 

• Vid stark misstanke om ätstörning, bör klubben anpassa den aktives träning och tävlande 
om inte läkarutlåtande finns om att det är OK. Klubbens beslut kring detta bör tas i samråd 
med den aktive och dennes familj (om personen är minderårig). 

• uppmuntra den drabbade att vara med på klubbens aktiviteter även om träning och tävling 

begränsas. 

Det är viktigt att den drabbade ska kunna behålla sina sociala kontakter. Att finnas kvar i 
orienteringsverksamheten med förhoppningen att kunna återuppta sitt idrottande igen när 
hon/han tillfrisknar. 

Hänvisningar 

Stockholms Centrum för Ätstörningar 08-123 44 100 

Mandometerkliniken Huddinge 08-556 406 00 

Vårdrådgivning 1177 


