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1. INFORMATIONSANSVAR 
Styrelsen ansvarar för att kursutbudet annonseras i lämpligt organ”, på affischer, hemsidan 

och sociala media. Styrelsen engagerar kursledare och fastställer kursavgifter. 

 

Kursledaren ansvarar för information gällande den egna kursen så som kursens målsättning, 

datum för terminens kurstillfällen, praktiska förutsättningar för kursens genomförande osv. 

 

Information vid olycka eller kris skall ske enligt föreningens krishanteringsplan. 

 

2. SAMVERKA OCH HANDLA LOKALT 
Föreningen skall sträva efter en god samverkan med personer, organisationer och företag i 

närområdet. Föreningen skall i möjligaste mån inhandla varor och tjänster lokalt.  

 

3. KRISHANTERING 
Föreningen skall ha en krishanteringsplan. Denna plan skall vara väl känd för föreningens 

styrelse, kursledare och andra föreningefunktionärer. Planen skall finnas tillgänglig på 

strategisk plats i klubblokalen. Styrelsen är ansvarig för att alla aktiva ledare, såväl 

föreningens egna ledare som utifrån engagerade, känner till planen. Planen skall ses över varje 

år och i anslutning till detta skall styrelsen arrangera en genomgång av densamma samt 

övning i klubblokalen (utrymning, utrustning mm) med aktiva ledare. 

 

4. ”PROVA PÅ”  
Alla som kommer till kurs för första gången bör erbjudas att prova på dans 2 gånger utan att 

behöva binda upp sig för medlemsavgift och hel kursavgift. Från och med tredje tillfället skall 

medlemsavgift och kursavgift betalad. 

 

5. FRÅNVARO VID KURSTILLFÄLLE. 
Är kursledare frånvarande ansvarar denne/denna för att antingen skaffa en ersättare eller att 

samtliga kursdeltagare blir informerade om inställt/-a kurstillfälle/-en.  
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Är dansaren frånvarande ansvarar denne/denna för att meddela sin partner och kursledaren i 

god tid. Detta är viktigt i kurser med få deltagare. 

 

6. DANSARE UTAN PARTNER/AVHOPP 
Ansvaret för att hitta en partner, alla åldrar, ligger alltid hos den enskilde dansaren eller 

dennes/dennas föräldrar om dansaren är ett barn. Föreningen och dess ledare och funktionärer 

kan hjälpa till men aldrig ha detta ansvar. 

 

Vanlig policy i föreningar anslutna till Svenska Danssportförbundet är att inte ta fler 

övertaliga av ett kön än en per tio deltagare, dvs. har kursen 15 par (30 deltagare) bör man 

kunna acceptera 3 övertaliga damer/herrar.  

 

Har kursen endast parvis anmälan sätts dansare utan partner upp på en ”väntelista” vid 

anmälan och tips kan ges om att sätta ihop par, naturligtvis med hänsyn till kunskapsnivå och 

intresse. För själva bildandet av paret ansvarar personerna själva om det är vuxna och 

föräldrarna om det är barn. Information måste ges om att chansen kan vara liten att få ihop ett 

par, speciellt eftersom det ofta finns flera övertaliga följare. Är en person som står på 

”väntelistan” inte anträffbar inom två dagar kontaktas nästa person. Ny väntelista påbörjas vid 

varje kursstart. 

 

Avhopp under pågående kurs skall anmälas i första hand till danspartnern och därefter till 

kursledare. Avhopp skall om möjligt göras vid terminsslut så att danspartnern inte blir 

ekonomiskt lidande om inte ersättare kan hittas. 

 

 

7. DANSPARS FLYTT MELLAN KURSER, UPP ELLER NED I NIVÅ 
Kursledaren tar initiativ till diskussion med ett par om de utvecklats dansmässigt så att flytt 

upp till en annan kursnivå är aktuell. Detta kan även vara aktuellt om ett par dansar i en kurs 

där nivån är för hög och en flytt till en nivå lägre är bästa möjligheten för inlärning. 

Kursledaren ansvarar för att först diskutera ev. flytt med kursledaren i den kurs till vilken 

paret skall flytta. Samtycker kursledaren i den andra kursen diskuteras flytten med paret och 

de bereds möjlighet att provdansa två gånger. Efter provtillfällena samtalar kursledarna i de 

båda kurserna och beslut tas om flytt eller ej. 

 

Kommer initiativet till ev. byte av kurs från dansparet själva eller deras föräldrar skall de 

endast diskutera frågan med kursledare i den kurs de går. Denne/denna har det fulla 

förtroendet att avgöra huruvida flytt är aktuell eller ej. Kursledaren ansvarar för att informera 

berört par och deras föräldrar om motiv för att paret ej kan flytta. 

 

8. ÅSKÅDARE VID KURSTILLFÄLLE FÖR BARN/UNGDOM 
Många barn/ungdomar har svårt att hålla uppmärksamheten på kursledarna om föräldrarna 

sitter som åskådare. De blir splittrade och ”stämmer av” med föräldrarna parallellt med att de 

deltar i aktiviteterna. För att underlätta för barnen/ungdomarna bör föräldrar och andra 

anhöriga inte sitta som direkta åskådare vid kursen.  

 

För att man som förälder/anhörig ändå skall kunna känna sig välkommen att se sina barn skall 

tillfälle ges att se barnen den ca 10 sista minuterna av ett kurstillfälle. 
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9. FOTOGRAFERING OCH FILMNING 
Det är inte tillåtet att filma eller fotografera vid av föreningen arrangerade kurser och 

träningar annat än om man har överenskommit detta med de par som visas på film eller bild. 

Detta med respekt för att det finns många som inte vill figurera i film och på bild. Fotoförbud 

gäller på alla barn- och ungdomskurser.  

 

10. KURSLEDARES OCH TRÄNARES UTBILDNING 
Det är föreningens absoluta ambition att alla kurstillfällen och träningar skall ledas av 

personer/par där minst en har genomgått relevant utbildning inom Svenska 

Danssportförbundet eller motsvarande. 

 

Alla verksamma ledare och tränare skall ha genomgått kurs i Hjärt- och lungräddning inom 

den senaste femårsperioden och skall uppdateras regelbundet. 

 

11. MOTIONSDANSEN 
Vid motionsdansen är öppen för alla och ingen bytesordning råder. Man har rätt att dansa med 

vem man vill, man har rätt att dansa så mycket man vill. Man har ett gemensamt ansvar för att 

det råder en trevlig stämning och att man respekterar allas integritet.  

 

12. ATT TÄVLA 
Grunden för att man skall kunna börja tävla är att man har dansat minst två terminer. Man 

skall helst kunna dansa i takt. Vill ett par börja tävla skall de eller deras föräldrar diskutera 

detta med kursledaren som avgör om det är lämpligt eller ej. 

 

Tävlande eller tävlandes förälder ansvarar för att informera sig om aktuella tävlingar och att 

anmäla önskan om deltagande till tävlingsansvarig i föreningen. Har anmälningstiden till en 

tävling gått ut är anmälan bindande. Detta innebär att man inte får tillbaka sin anmälnings-

avgift och att enda giltiga anledning till att man stryker sig är sjukdom eller skada. Oriktiga 

uppgifter/osanning gällande strykning kan innebära att klubben kan bli avstängd från 

deltagande i tävlingar. Eventuella strykningar kan enligt detta drabba klubben men i första 

hand drabbar det den/de danspartner som den som struntat i sitt deltagande skulle dansat med. 

Det innebär att man blir skyldig att ersätta sin partner för förlorade pengar i form av 

anmälningsavgift. Man betalar lämpligtvis även partnerns anmälningsavgift om man blir sjuk 

och inte kan åka på en tävling. 

 

Om buss går till tävlingar eftersom det är väldigt trevligt och roligt att följas åt hela gänget, 

det skapar gemenskap för både unga och gamla. Eftersom det är en stor utgift för klubben att 

hyra en buss är anmälan till bussresa alltid bindande. Det innebär att man i alla händelser 

måste betala reserverad plats i bussen för sig och ev. sin familj, dvs även om man inte kan åka 

p g a ex  sjukdom. Pengar för bussresan skall finnas med i bussen vid avresa och betalas då 

där.  

 

Är man allergiker eller medicinerar måste man tala om detta för lagledarna så att man kan 

hjälpas åt att komma ihåg ex mediciner eller att man kan agera rätt om det skulle hända 

dansaren något. Det är också viktigt att undvika dopingsituationer. Tävlande eller tävlandes 

förälder är skyldig att hålla sig informerad om aktuella dopingbestämmelser enligt DSFs 

anvisningar.  
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13. PARTNERPROBLEM/PARTNERBYTE TÄVLINGSPAR 
Partnerproblem skall i första hand lösas av paret själva eller föräldrarna om paret är barn. 

Partnerproblem kan tas upp med kursledare av vuxen själv eller av barn och föräldrar i det fall 

det bör redas ut om det är problemet av dansteknisk karaktär. Vid större konflikt hänvisas till 

styrelsen. 

 

Byte av danspartner skall för barn helt skötas av föräldrarna och för vuxna av dem själva. 

Kursledaren kan möjligen rådfrågas men står helt utan ansvar för val, inbördes information, 

personliga konflikter osv. vid partnerbyte.  

 

14. ANSVAR FÖR TÄVLINGSADMINISTRATION 
Den tävlingsansvarige ansvarar för anmälan till tävlingsarrangören. Den tävlande anmäler till 

varje enskild tävling via webbsidan Dans.se. Varje enskild dansare (eller målsman) ansvarar 

själv för betalning av anmälningsavgiften till arrangerande klubb.  

 

15. DROGPOLICY 
Föreningen Olands Bugg & Swing är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, 

kamratskap och gott socialt uppträdande. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar 

utvecklas i sitt motionsutövande, idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna agerar mot 

våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en 

drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och som stöd för 

föreningens medlemmar. Syftet med policyn är att höja debutåldern för tobaks- och 

alkoholbruk samt förhindra bruk av narkotika och doping. Genom att fortlöpande diskutera 

dessa frågor och informera nya medlemmar hålls policyn levande. Ansvaret för att dessa 

regler följs är allas, dock i första hand styrelsen. 

 

Förhållningssätt TOBAK 

Åldersgräns 18 år enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år 

använder tobak. 

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt: 

 

 Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna.  

 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som 

ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för 

ungdomar. Under föreningens aktiviteter bör man absolut avstå från att använda tobak. 

Den rökning som trots allt kan förekomma ska ske på behörigt avstånd från entré 

 

Förhållningssätt ALKOHOL 

Åldersgräns 18 år för köp av folköl/alkohol på restaurang enligt svensk lag. Åldersgräns 

20 år för köp på Systembolaget enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar 

under 18 år använder alkohol. 

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följ. sätt: 

 

 Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna.  
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Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som 

ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för 

ungdomar. 

 

 Man får inte dricka alkohol under kurser, resor, tävlingar, läger och andra gemensamma 

aktiviteter. 

 Man kommer inte berusad eller bakfull till kurser, resor, tävlingar, läger och andra 

gemensamma aktiviteter. 

 Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i klubbkläder. 

 Fester med alkohol anordnas inte i föreningens regi om barn och ungdomar är närvarande. 

 Fester med alkohol anordnas inte i föreningens regi annat än med styrelsens medgivande. 

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt: 

 

 Enskilt samtal, hjälp och stöttning 

 Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ledaruppdrag. 

 Ansvaret för att dessa regler följs är allas, dock i första hand styrelsens. 

  

Förhållningssätt NARKOTIKA och DOPINGPREPARAT 

All hantering och bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. All form av doping 

är förbjuden enligt idrottens regler. Dessutom är hantering och bruk av vissa 

dopingpreparat förbjudna enligt svensk lag. 

 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra medlemmar provar/hanterar narkotika eller 

dopingpreparat gör vi på följande sätt: 

 

 Samtal med medlemmen och kontakt med föräldrarna om det gäller ungdomar. 

 Kontakt med sociala myndigheter och polis. 

 Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp om det avser doping. 

 Uteslutning ur föreningen. 

 


