Ålands Motorklubb R.Fs barn & ungdomspolicy

Sammanfattning:

Ålands Motorklubb R.F (nedan ÅMK) är en ideell förening med syfte är att främja
intresse för motorsportens alla olika grenar och bereda sina medlemmar möjlighet
att utöva sin specifika gren. Inom ÅMK finns i dagslägen åtta olika sektioner,
folkrace, gokart, motocross, rally, offroad, dragracing, veteran och orientering.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att upprätthålla flertalet banor att träna på
även om vissa grenar ännu saknar träningsplats på Åland. Det ordnas även
tävlingstillfällen i de flesta grenar lokalt om även väldigt sporadiskt.
Klubben arbetar även för att iordningställa ett klubbhus ute i Vessingsboda,
Lemland som samlingsplats för alla medlemmar.
I motorsport så tävlar man i de allra flesta fall individuellt och såvitt vi vet varken
tränar eller tävlar våra ungdomar idag inte utan vårdnadshavare (eller
motsvarande) närvarande. Därför kan vi endast rekommendera alla våra
medlemmar att efterfölja vår policy som när den är klar kommer att publiceras på
vår hemsida www.amk.ax på våra sektioners Facebook sidor och då klubbhuset
står färdigt finnas i tryckt format att läsa.
I vissa fall så har vi ungdomstränare och de skall känna till denna policy och
sträva efter att den åtföljs, detta ser vi till genom att varje sektions ordförande ser
till att en kopia lämnas till den tränare som är aktuell inom den sektionen.
Alla nya ledare inom föreningen skall få informationen om policyn både muntligt
och skriftligt. Även nya medlemmar och föräldrar delges informationen enligt ovan
nämnda kanaler.
ÅMKs barn och ungdomsansvarige person med för övergripande kontakt inom
klubben är Björn Ekstrand.
Bestämmelser:
•

•
•
•
•

Alla förbund och föreningar med barn & ungdomsidrott skall ha en
föreningspolicy som man efterföljer och reviderar årligen. I policyn skall det
framgå hur man kommunicerar den med barn, ungdomar och deras
föräldrar.
Alla föreningar har enligt lag skyldighet att kräva in brottsregisterutdrag
från arvoderade ledare som bedriver barn- & ungdomsverksamhet enligt
landskapslag Nr 89. (gäller nyanställda från 1.1.2012)
Alla föreningar med barn & ungdomsverksamhet skall ha minst en
namngiven barn & ungdomsansvarig.
Det skall finnas minst en utbildad ledare per grupp. Med ledare avses en
ledare med en allmän grundutbildning inom barn & ungdomsidrott eller
grundutbildning för barn & unga inom sin egen idrott.
ÅMKs barn & ungdomspolicy kommer årligen att revideras på höstmötet.

Ålands Motorklubb R.Fs barn & ungdomspolicy
Policy för barn- och ungdomsidrott (gäller alla upp till och med 18 år)
• Föreningen strävar efter att erbjuda alla barn och ungdomar en möjlighet
att i en kamratlig och trygg miljö utöva sin motorsportgren på egna villkor
och utvecklas i egen takt vid tränings- och tävlingsverksamhet.
• Det främsta syftet med föreningens tävlings- och träningsverksamhet är att
främja och utveckla livslångt intresse för sporten.
• Föreningen strävar efter att alla ledare skall ha minst grundutbildning. Målet
är att minst en ledare per sektion skall vara utbildad.
• Ledarna och vårdnadshavarna skall agera som förebilder och genast ta tag
i mobbning eller andra missförhållanden.
• Föreningen uppmuntrar barnen till att hålla på med flera idrotter.
• När föreningen reser skall vi resa säkert, för oss innebär det att vi följer
trafikregler med antal personer i bilen, hastighetsbegränsningar och att alla
skall ha säkerhetsbälten.
• Att samtliga skall följa vår drogpolicy som klubben har antagit.
Policy för barnidrott (upp till och med 12 år)
• Föreningen utvecklar och anpassar egna träningar och tävlingar så att alla
kan vara med. I de fall vi kan ordna med ledare/ tränare så gäller ovan
nämnda bestämmelser.
• Vid tävlings- och träningsresor är det föräldrar eller vårdnadshavare som
organiserar och sköter om den biten.
Policy för ungdomsidrott (från 13-18 år)
• Föreningen utvecklar och anpassar egna träningar och tävlingar så att alla
kan vara med. I de fall vi kan ordna med ledare/ tränare så gäller ovan
nämnda bestämmelser.
• Vid tävlings- och träningsresor är det föräldrar eller vårdnadshavare som
organiserar och sköter om den biten.
• Föreningen uppmanar ungdomarna att utbilda sig till ledare och aktivt delta
i ledningen av träningar och tävlingar. Detta är ett långsiktigt tänkande som
klubben bör genomföra för att säkerställa återväxten i varje sektion. Detta
görs inte planerat idag men är absolut ett jobb för styrelsen att ta tag i på
allvar.
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