
 

Ordningsregler simmare och tränare SS Delfin  
  
 • SS Delfin följer Idrottens värdegrund; Glädje och gemenskap, Demokrati och delak-

tighet, Allas rätt att vara med och Rent spel. Mer information finner ni i Idrotten Vill 
på www.rf.se  

  
 • Tränare, simmare och föräldrar skall i samband med träning, tävling och läger följa 

Riksidrottens alkohol- och tobakspolicyn när det gäller alkohol, narkotika, doping 
och tobak. Mer information om policyn finns på www.rf.se Ingen får uppträda i klub-
bens regi eller representera klubben påverkad eller berusad. Överträdelse kan re-
sultera i omedelbar uteslutning från klubben.  

  
 • Tränare och simmare skall komma till tävling och träning i god tid och väl 

förberedd. 
  
 • I samband med tävling och träning skall simmare och tränare visa gott uppförande 

samt hålla god ton mot andra simmare och tränare. 
  
 • I samband med tävling och prisutdelning skall klubbens träningskläder användas. 

Undantaget nya simmare som inte har hunnit köpa/beställa kläder. Klubbkläder 
finns att beställa av klubben. 

  
 • Använder simmare badmössa skall klubbens badmössa användas under insim 

och tävling. Detta för att det ska synas att simmare kommer från SS Delfin. Under-
låter sig simmare att använda klubbens badmössa erläggs simmare att betala start-
avgift i respektive heat (ca. 50 - 80 kr/heat). Badmössor finnas att köpa av SS Del-
fin   

  
 • Simmare skall i god tid lämna in strykningar om simmaren inte kommer på en täv-

ling som den är anmäld till. Som giltig strykning räknas i princip enbart sjukdom. Vid 
icke giltig frånvaro vid tävling står simmare själv stå för startavgift för varje heat (ca. 
50 - 80 kr/heat) och de kostnader klubben har för respektive simmare i tävlingen. 

  
 • Simhall och omklädningsrum skall lämnas i det skick man vill mötas av när man 

kommer. 
  
 • Tänk på att det är barn och ungdomar som tränar och tävlar. Det ska vara roligt att 

komma till simhallen. 
  
  
Ordningsreglerna är reviderade oktober 2017 av styrelsen.  
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