Retningslinjer for reiser og turneringer for [Tittel] Bowlingklubb
På bakgrunn av innspill fra klubber og trenere har Norges Bowlingforbund utarbeidet dette
dokumentet som en mal på regler og retningslinjer en medlemsklubb av NBF bør inneha.
Det er valgfritt å inneha regler og retningslinjer for reiser og turneringer hvor utøvere under 18 år
deltar, men NBF anbefaler på det sterkeste å ha tydelige rammer for å ivareta de unge utøvernes
sikkerhet.
Formål/hensikt
Denne instruks har til hensikt å ivareta sikkerhet, trivsel og kvalitet når [Tittel] Bowlingklubb er ute og
reiser. [Tittel] Bowlingklubb skal framstå som en trygg og seriøs aktør og for å sikre dette må vi ha
noen regler som på forhånd er gjennomtenkt og diskutert. Det å reise bort med mindreårige utøvere er
et enormt ansvar og klubben må ha dette regulert for å kunne gjøre dette på en trygg måte.
Foreldre/foresatte som sender sine mindreårige utøvere på tur med [Tittel] Bowlingklubb skal vite at
dette er trygt og at det finnes et regelverk som alle er underlagt for å sikre at reisen forløper på en
sikker og trivelig måte. Samtidig som alles sikkerhet og trivsel skal ivaretas skal vi også husker på at
vi er ambassadører for [Tittel] Bowlingklubb.
Målgruppe
Alle som deltar på kortere eller lengere reiser i regi av [Tittel] Bowlingklubb. Dette gjelder alle som er
en del av troppen. Utøvere, ledere, trenere og evt. andre som følger den enkelte reise er underlagt de
samme reglene.
Retningslinjer for foreldre/foresatt
• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av [Tittel] Bowlingklubb, men er
du med følger du våre regler
• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre.
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
Retningslinjer for utøvere
• Gode holdninger
• Respektere hverandre
• Lojalitet mot klubb og trenere
• Hjelpe hverandre
• Følge klubbens regler
• Stille opp for hverandre
• Ærlig overfor trener og andre utøvere.
• Godt samhold
• Stå sammen
• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
• Vise engasjement
• Gode arbeidsholdninger.
• Stolthet av sin egen innsats.
• Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
• MOBBING ER IKKE AKSEPTER

Retningslinjer for trenere
Som trener skal du bidra til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
Positive erfaringer med trening og konkurranse
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
Vær et godt forbilde
Møt presis og godt forberedt til hver trening
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
Vis god sportsånd og respekt for andre
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Mobbing
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på SMS og mail. Dette er noe idretten ikke
akseptere. Klubben bør her sette opp regler og konsekvenser hvis det forekommer mobbing i klubben.
Seksuell trakassering
Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga. idretten vi utfører, men for å
finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håndtere
dette. Denne siden har retningslinjer som kan være til hjelp:
http://www.idrett.no/ftp/pdf/brosjyreseksuelltrakassering.pdf
Alkohol
[Tittel] Bowlingklubb støtter seg Norges Bowlingforbund og Norges Idrettsforbunds holdning til
alkohol:
Idrettens holdning til alkohol
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider
mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og
alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn
og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor
ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg
gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2
g)
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle
organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer.
Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser
informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle

som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må
forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.
Regler for reiser
Reiseinstruks for [Tittel] Bowlingklubb
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Formål
Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og
minnerik opplevelse for aktive og ledere.
Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
Gi trygghet for våre ledere om hva som for ventes av dem.
Omfang og forutsetninger
Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer
med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.
Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere
fra avreise til hjemkomst.
På alle reiser i regi av [Tittel] Bowlingklubb, skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som
har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
Der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg min. 2 ledere inkl. trener / lagleder.
Min. 1 av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Disse lederne har
ansvar for sitt lag eller gruppe.
Hovedleder
Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på
annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.
Sørger for at oppdatert deltakerliste med hjemme telefon nr. på alle deltakerne finnes og er
tilgjengelig.
Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og
sørge for at lederne er kjent med denne instruks.
Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og
skal sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne.
Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som
ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av klubben og/eller foreldre/foresatte.
•
•
•
•
•
•

Overgrepssaker.
Ulykke med personskader.
Dødsfall blant klubbens medlemmer.
Økonomisk utroskap.
Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det
offentlige.

