Förälder - Den röda
tråden
Förväntningar - föräldrar till spelare inom
Askims BTK

!

Bakgrund
I vår strävan att vara en klubb där spelare, ledare och föräldrar i alla lag har samma
värderingar och ansvar har ett regelverk för spelare, ledare och föräldrar/
vårdnadshavare tagits fram. Den röda gården tar sikte på att en spelare, ledare och
förälder skall känna igen sig oavsett i vilket Askims lag man befinner sig.
De lag vi har är
Pingisskola
Ungdomsgrupp
Framtidsgrupp
Fortsättningsgrupp
Tävlingsgrupp
Elitgrupp
Tjejgrupp
Motionsgrupp
Veterangrupp
Spelare i Askims BTK betalar en medlems och träningsavgift med undantag av
Pingisskola och Veteraner som har en separat modell.
Detta går bla till fasta utgifter för drift och underhåll av vår hall. Klubben har även
löpande kostnader för exempelvis tränare, hjälptränare, coacher, domare och
materiel.
Eftersom de avgifter som betalas inte räcker till alla kostnader bygger verksamheten
på ideel grund. För att finansiera verksamheten genomförs bla fyra-fem olika
aktiviteter som är helt avgörande för att klubben skall kunna bedriva den verksamhet
du och ditt/dina barn eller vuxna kan förvänta sig. Dessa är:
• Askims Jultävling (normalt i december)
• Askims Cup (normalt i april/maj)
• Vara med i en social aktivitet om året (tacokväll, filmkväll, arbetskväll) - alla utom
motion och veterangrupp
• Försäljning av NewBody, Idrottsrabatten, Föreningsljus eller motsvarande 1-2
gånger/säsong

Detta kan du förvänta dig av Askims BTK
• att du får en aktiv och utvecklande fritid med utbildade ledare/hjälpledare
• att du kan träna i olika nivåer från nybörjare till elit inkluderande motionsgrupp och
veterangrupp
• att du får låna rack och tillgång till bollar
• att du får tillgång till vår hall inkluderande omklädnings och uppehållsytor
• att du kostnadsfritt får titta på våra serielagsmatcher

Detta förväntar sig Askims BTK av dig för att kunna ta del av
ovanstående
• Du och andra föräldrar/vårdnadshavare ställer upp på tävlingarna och aktiviteterna
ovan och hjälper med avdukning/pådukning, domare, cafépass eller om detta inte
fungerar på arbetsdag, städdag. Som sista utväg kan man ”betala” sig ur dessa
pass.

• du för en god kommunikation med ledare, spelare och ansvariga för den aktivitet du
deltar i, håller kontaktuppgifter kontinuerligt uppdaterade och meddelar i god tid till
den aktivitet du ditt/dina barn eller själv deltar i vid frånvaro.
• positiva synpunkter och feedback avseende enskild spelare, ledare eller annan
medlem samt om Askims BTK som organisation, framförs med fördel i grupp eller
via sociala medier. Om kritiken är negativ ska den alltid framföras till den det berör
individuellt och inte i grupp eller via sociala medier.
• du agerar positivt i både tal och gester gentemot domare, spelare och ledare - Fair
Play
• Du deltar vid våra 4-5 aktiviteter enligt ovan
• Du hjälper till och kör till och från seriespelsmatcher eller andra aktiviteter.
• Att ditt barn kommer till rätt träningsgrupp och att man har Askimströja/byxor vid
matchspel
Styrelsen och arbetsgrupperna i Askims BTK

