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Föräldramedverkan i LASS tävlingsverksamhet
Vad innebär det för mitt barn att delta i LASS tävlingsverksamhet
Precis som för många andra idrottsföreningar innebär deltagandet i LASS en hel del för ditt barn.
Några av de viktigaste sakerna som vi vill framhålla är:
•
Ditt barn deltar från första dagen i en härlig och mycket viktig gemenskap tillsammans
med tränarna och andra barn med samma intresse. Detta leder till att vänskapsband successivt
byggs upp som ofta varar hela livet.
•
Ditt barn får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. I
simning tränas hela kroppen och simning är dessutom en sport som är skonsam mot kroppen i
jämförelse med många andra idrotter.
•
Ditt barn får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv
och andra barn i de tävlingar som LASS själva arrangerar samt de tävlingar som andraklubbar
arrangerar och som LASS deltar i.
•
Via den goda lagandan som finns i LASS växer ditt barn som människa och lär sig att
förstå hur andra människor fungerar framförallt i grupp.

Vad innebär det för mig som förälder att ha barn som deltar i
tävlingsverksamheten:
Du som har barn som deltar i tävlingsverksamheten får framförallt glädjen av att se ditt barn ha
kul i och vid bassängkanten! Du har också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med
andra engagerade simmarföräldrar.
Tränarna ansvarar för ditt barns utveckling i verksamheten, men du som förälder har en viktig
roll genom att:
•
Uppmuntra och stödja ditt barn i sin strävan att nå framgång.
•
Hjälpa till med planering och koordinering av ditt barns aktiviteter.
•
Skjutsa till träningar/tävlingar.
•
Bidra med ditt engagemang i klubben som skapar förutsättningar för verksamheten.
För att LASS ska kunna verka som förening och utveckla barnen både i och utanför bassängen
behövs alla föräldrars engagemang!
LASS arrangerar ett stort antal tävlingar (10-15 tävlingar) under ett verksamhetsår. Förutom att
det är roligt att hjälpa till är det helt nödvändigt att ni föräldrar ställer upp för att dessa
arrangemang ska kunna genomföras.
För att få en rättvis fördelning och för att försäkra oss om att vi har tillräckligt med
funktionärer och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så har LASS nedanstående
policy för föräldraengagemang.

Av förälder till verksam simmare förväntas följande:
 Varje föräldrapar med barn under 20 år ställa upp med upp till 20 klubbinsatser
(definition, se nedan) per barn under ett verksamhetsår.
 För varje aktivt syskon i familjen ska varje familj dessutom ställa upp med ytterligare 5
klubbinsatser under ett verksamhetsår. Detta innebär att i de familjer där det är två eller
fler tävlingssimmande barn ska föräldrarna gemensamt ställa upp med upp till 25
klubbinsatser.
 För tävlingsaktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess föräldrar bidra
med 10 klubbinsatser per år.
 Respektive förälder tar själv ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon
annan tjänstgör enligt upprättat schema.
 Minst en förälder per familj ska genomgå en funktionärsutbildning. Dessa genomförs
regelbundet i LASS.
 Föräldrar till tävlingsaktiva simhoppare behöver bidra med 5 klubbinsatser per år.
Klubbinsatserna administreras av ”insats@lass.se
Observera att en insats inte automatiskt är kopplad till att funktionärens barn simmar på just den
tävlingen, även om detta eftersträvas vid tillsättningen.

En klubbinsats är t.ex. att:









Hjälpa till som funktionär under ett pass vid interna tävlingar.
Hjälpa till som funktionär under ett pass vid vissa externa tävlingar där LASS har ett
åtagande att bidra med funktionärer.
Hjälpa till med matlagning under en dag vid läger på LASS förfrågan. 1 dag = 2
klubbinsatser
Hjälpa till som chaufför vid en resa utanför distriktet till en tävling eller läger på LASS
förfrågan. T o R resa = 4 klubbinsatser.
Hjälpa till som ledare vid tävlingar och läger på LASS förfrågan. 1 dag = 2 klubbinsatser
Närvara och aktivt delta vid protokollförda möten i LASS styrelse eller i de kommittéer
och arbetsgrupper som finns tillsatta av styrelsen. 3 timmar räknas som en klubbinsats.
Hjälpa till vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsområden inför arrangemang i
simhallen eller på Tinnerbäcksbadet såsom Filbyter Cup, Sum-Sim etc.
Någon annan uppgift som LASS styrelse bedömer vara likvärdig en klubbinsats.

Belöning för genomförda klubbinsatser
1. De tio familjer (max tio familjer) som genomfört flest klubbinsatser under ett kalenderår
får som belöning ett gratis familjemedlemskap för nästkommande år.
Dessa familjer kommer att uppmärksammas på LASS hemsida samt tilldelas diplom vid LASS
årsstämma för den extra ordinära insatsen.

Övrigt:
”insats@lass.se” administrerar anmälningar och uppföljning av klubbinsatser.
Genomförda klubbinsatser redovisas löpande på LASS hemsida.

