Prosedyre dialog trener og utøver
Hensikt:
Hensikten med denne prosedyren er å sikre direkte dialog mellom utøver og trener, samt når
eventuelt foreldre til utøvere under 18 år skal involveres.
Ansvar:
Sportslig leder og styret som siste instans er ansvarlig for at denne prosedyren følges.
Gjennomføring:
Junior og senior: Trener skal ha fri mulighet til å ha direkte kommunikasjon med sine utøvere når det
er behov for dette. Trener skal dokumentere all oppførsel som ikke er av ønsket art. Trener skal
konferere med sportslig leder når en sak er av vesentlig karakter. Med vesentlig karakter så menes
oppførsel som ikke er til det beste for laget, direkte brudd på utøverkontrakt (som alle utøvere skal
signere ved oppstart av hver sesong) og som alltid ligger til grunn. Ved åpenbare og vesentlige brudd
på utøverkontrakten vil det bli opprettet en disiplinærsak. I slike tilfeller blir foreldre involvert helt
fra starten av. I tilfeller som ikke er av like vesentlig art – eks demotiverende adferd eller dårlige
holdninger så skal trener i første omgang ha direkte kommunikasjon med utøver for å forsøke
kartlegge hva årsaken til problemet og å justere situasjonen/ finne løsning. Utfallet av denne/ de
samtalene vil avgjøre videre saksgang – med det menes løses ikke problemet med at utøver viser
tegn til bedring eller tegn til villighet til å bedre situasjonen, vil det bli stilt krav til utøveren om årsak.
Trener vil informere utøveren hva som forventes og foreldre vil bli involvert. Utøver skal bli fremlagt
hva som er blitt observert. Trenere har også krav på å dokumentere hele prosessen. Foreldre kan bli
informert enten ved møte med trener, via mail eller telefon.
Mini & peewee: På disse lagene er det ikke utøverkontrakter. Trener skal også her ha direkte
kommunikasjon med sine utøvere – men vise stor grad av skjønn. Avhengig av hvor graverende
hendelsen som inntreffer er, så vil det tas en vurdering av sportslig leder eller lagleder, hva som skal
være videre prosess. Utøvere på mini og peewee har også krav på seg til å følge klubbens regler på lik
linje med alle andre utøvere.

