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KLUBB ORDENS REGLER FOR STRØMMEN BADMINTONKLUBB
 Alle skal hjelpe og bidra for sette stolper og andre utstyr på plass i utstyr rommet før
de går av banen.
 Vi skal respektere medspillere ved å snakke anstendig ved konflikt eller diskusjoner
(men vi prøver å unngå diskusjoner på treningstiden)
 De som trener barn og ungdom må være høflige, psykisk balanse og kunne gi positive
tilbakemeldinger til barn. Mistanke om uhøflighet eller klage til en av de styrer med
skal medføre konsekvenser.
 De som ønsker å trene teknikk for å utvikle seg selv må ikke forstyres.
 Vi skal ikke forstyrer betalte (innleide) trenere for å ha full utbytte av trener kostnader.
Eventuell misnøye med trener må diskuteres i styremøte (Slik at styret kan ha en
dialog med treneren evt. finne en løsning) for å finne en ny trener.
 Det er ikke lov å komme inn med ute sko. Vi alle må passe på og si fra til ny
begynnere og andre hvis de kommer inn med ute sko. (Non marking innesko må
brukes)
 Det er ikke lov å sette seg på garderobe ved pauser. (Gjelder barn)
 Det er ikke lov å gå ut fra hallen til fotball bane. (Gjelder barn)
 Fravær beskjed sendes til en av de trener ansvarlige, ikke til felles gruppe.
 Alle meldinger i FB og WA gruppe skal inneholde klar og tydelig beskjeder for å
unngå misforståelser.
 Respektere trening tider. Rigging og rydding skal skje inne for vår trenings tider.
 Respektere hver andre, dersom man frykter konflikt, ta en prat med styre eller en av de
styremedlemmer til stedet.
 Alle trenings økter og kamper skal være ferdig før senest 5 min før treningstid.
 De siste spillere på banen er ansvarlige for feiing av Bane med mopp.
 De som har spilt ferdig en sett kan gå ut av bane slik at andre kan komme inn for å
spille. (Gjelder voksne medlemmer).
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