Foreldrevettregler
Cheerleading er en fantastisk lagidrett der hver enkelt deltager er like betydningsfull, ja
faktisk avgjørende, for at laget skal få utøve sporten sin. Vi trenger hver og en av
lagsmedlemmene for å kunne gjennomføre treninger etter planen og for å kunne
forberede trygge og flotte rutiner til konkurranser og oppvisninger. Vi setter derfor store
krav til oppmøte, spesielt på våre konkurranse lag. I all konkurranseidrett er det lett å la
seg rive med, og her kommer derfor noen enkle kjøreregler for hvordan vi ønsker at
samarbeidet mellom foreldre, utøvere, klubbstyre og trenere bør være for å skape et
godt miljø for alle.














Sett deg inn i kontrakter og reglement for klubbmedlemmer og bidra til at utøver
etterfølger disse.
Foreldre har ikke anledning til å oppholde seg i hallen under trening (heller ikke
stå å se i vinduet på Østgård)
Hallvakt skal sitte i hallen eller gi beskjed til trener hvor de er
Oppmøte på trening: Sørg for at utøver er på plass i god til og er klar før
treningen starter
Melde fravær til alle trenere i god til på SMS eller mail
o Meldes av foreldre
Oppmuntring: Støtt barnet ditt i medgang og motgang og frem snakk laget og
lagfølelsen.
Stol på trenernes avgjørelser
Klubbens styre, trenere og andre arbeider frivillig, respekter deres innsats og
kom med konstruktive tilbakemeldinger
Betal medlemskontingent og treningsavgift i tide. Uten midler- ingen klubb.
Konkurranser: Vi respekterer arrangører, ledere og dommere.
Fair Play: Vi viser støtte og heier på våre konkurrenter og snakker ikke
nedsettende om andre lag og utøvere.
Røyk, snus og alkohol: Det er ikke tillatt å nyte tobakk/ alkohol når man bærer
våre klær og effekter.
Null toleranse for mobbing
Velkommen som Cheerleader foreldre og gled dere til mange spektakulære
opplevelser sammen med oss.
Øvre Romerike Cheerleading- Super Crew Lakers

