
Stafettpolicy

Denna policy gäller vid uttagning av stafettlag vid barn- och ungdomstävlingar samt vid

juniortävlingar.

Stafett är en rolig och uppskattad tävlingsform för många barn och ungdomar. Denna policy skall gälla

som riktlinje i Bondsjöhöjdens IK för uttagningar till stafettlag. Den har två huvudsakliga syften.

1. Underlätta för ledare i laguttagningar eftersom inga personliga värderingar behöver läggas in

uttagning, uttagningen sker enligt denna policyn.

2. Barn och ungdomar i föreningen vet i förväg vilka riktlinjer som gäller för laguttagningen, så

att missförstånd och diskussioner kan undvikas.

Denna policy fastställs av styrelsen årligen och aktuell policy ska finns tillgänglig på föreningens

hemsida.

Policy vid barn- och ungdomstävlingar (upp till H/D16)

Tränare aviserar kommande tävling i stafett i god tid via utskick i sms-grupp. Anmälan ska göras enligt

instruktion i utskicket. Sista anmälningsdag ska vara minst 2 dygn innan sista anmälningsdag till

arrangerande klubb, för att tränare ska ha tid på sig att sätta ihop lag och hinna skicka in anmälan.

Tränare ska försöka motivera och uppmuntra att så många som möjligt deltar på stafetten. Fokus ska

ligga på glädje och gemenskap. Alla hejar på alla och vi hjälper och stöttar varandra under tävlingen.

När sista anmälningsdag passerat sätter ansvariga tränare ihop lagen utifrån de regler som gäller för

tävlingen samt utifrån följande principer och ordning:

● tränarna ansvarar för att sätta ihop lagen, hänsyn till eventuella önskemål från barn och

föräldrar tas inte

● barn i samma åldersklass sätts ihop i samma lag

● om fler än ett lag är möjligt i samma åldersklass sätts lagen ihop utifrån att få så jämna lag

som möjligt resultatmässigt

● vid för få anmälda i en åldersklass för att få ihop lag avgör tränarna vilket/vilka barn som kan

sättas ihop i ett lag i äldre åldersklass

● önskemål om vilken sträcka barnet vill åka kan framföras till tränarna, vill flera barn köra

samma sträcka avgör tränarna

● om antalet barn är för få i en åldersklass så placeras det barnet i tävlingens pool (om sådan

finns) eller som reserv

● anmälningar som inkommer efter sista anmälningsdag sätts in i lag utifrån ovan principer om

det är möjligt, lag som satts ihop där barn tillhör olika åldersklasser kan splittras om det är



möjligt att bilda två nya lag, annars placeras den som anmält sig sent i tävlingens pool eller

som reserv

● vid sjukdom eller sen avanmälan tar tränare som medföljer på tävlingen beslut om hur lagen

eventuellt kan sättas ihop på nytt utifrån principen att alla ska kunna ingå i ett lag, går det

inte är det den/de som skulle ha tävlat med den som fick förhinder som placeras i pool eller

som reserv

Policy vid juniortävlingar

Vid uttagning av stafettlag till juniortävling tar ansvarig tränare ut de/det stafettlag som anses ha bäst

chans att prestera bästa möjliga resultat i tävlingen just den dagen.
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