Policys
Övergripande policy
• SK Ägir vill vara en attraktiv förening för alla
• SK Ägir är positiva till ömsesidigt samarbete
med andra föreningar
• SK Ägir vill verka för att alla känner glädje
och kan fortsätta med simning som
träningsform hela livet
• SK Ägir vill att alla ska erbjudas utbildning
och utveckling inom föreningen
• SK Ägir har blandade grupper oavsett kön och
ålder
• SK Ägir´s träningsverksamhet genomförs med
mångsidighet, glädje, långsiktighet och fokus
på individens utveckling enligt ”röda tråden i
simlinjen”
• SK Ägir är positiva till att aktiva utövar andra
aktiviteter
• För att representera SK Ägir krävs
medlemskap
• SK Ägir följer RF:s* policy och riktlinjer med
avseende på droger, mobbing, jämlikhet

*= Riksidrottsförbundet

Policy ekonomi
• SK Ägir har en gemensam ekonomi inom hela
föreningen
• SK Ägir har en strävan att vi genom våra
avgifter, bidrag och sponsring ska ha en
ekonomi i balans
• SK Ägir bedriver en icke vinstdrivande
verksamhet

Policy simmare
• Uppträda på ett positivt och bra sätt på
träning och tävling genom att bland annat
ha ett vårdat språk och att passa tider
• Vara en god förebild och representant för
föreningen
• Respekt, glädje och gemenskap är våra
ledord, i framgång och motgång
• Gör ditt bästa på träning och tävling
• Bidra till en god sammanhållning i gruppen
• Skolarbete ska prioriteras
• Följer RF´s* policy gällande alkohol, droger,
tobak och jämställdhet
*= Riksidrottsförbundet

Policy ledare
Som ledare är du simklubbens ansikte utåt.
Därför är det helt naturligt att du som ledare
ska:
• Följa Simförbundets och SK Ägirs vision,
policys och riktlinjer
• Vara ett föredöme för både simmare och
föräldrar
• Visa respekt mot olika kollegor, domare,
motståndare, styrelsen och aktiva
• Utbilda och utveckla dig själv som ledare
• Utveckla alla simmare på deras egna villkor
• Undervisning i vattnet är en naturlig del av
ditt ledarskap

Policy simföräldrar
Som simförälder ställer du upp på att:
• Inspirera och uppmuntra ditt barn att simma
• Stötta och uppmuntra dina och andras barn i
alla lägen
• Respektera rollfördelningen ledare/förälder
både vid träning och tävling
• Se till att ditt barn kommer i tid, har ätit och
att hen inte tränar vid sjukdom
• Skolarbetet går alltid före träning.
• Vara delaktig i simklubbens verksamhet, t ex
medverka i föreningens olika arrangemang
och tävlingar
• Vara informerad om och stödja SK Ägirs
vision, klubbide, värdegrund och policys samt
ta del av den information som simklubben
publicerar
• Betala avgifter i tid

