
 
 

 

Ledarpolicy Sigtuna Legends  

Huvudtränare 

• Huvudtränaren har det yttersta ansvaret för laget och ser till att alla förpliktelser följs av 
både aktiva och tränare. 

• Positionen tilldelas av sportchefen, till den tränare som ses som mest lämpad för denna roll 
samt besitter rätt utbildning inom Svenska Cheerleading Förbundet. 

• Som huvudtränare ska man ha bra insyn i föreningens riktlinjer, bedömningsregler och 
relevant information från förbundet. 

• Man ser till att dela på ansvar, fördela uppgifter rättvist, tillser att lagets utvecklingsplan 
inkommer före terminsstart och ansvarar att för att närvarorapporteringen i Sportadmin är 
uppdaterad och korrekt. 

• Utöver detta är huvudtränaren den som i första hand för dialog till Sportchefen och 
föreningens styrelse. 

• Detta innebär att man bör vara väl införstådd i att denna roll kräver mer tid även utanför 
avsatt träningstid i hallen. 

• Huvudtränaren förväntas att ha 100 % närvaro på träningar, tävlingar och tränarmöten. 

Assisterande Tränare 

• Positionen tilldelas av sportchefen, till den tränare som ses som mest lämpad för denna roll 
samt besitter rätt utbildning inom Svenska Cheerleading Förbundet. 

• Denna position innebär att man står på tur att gå rätt utbildning för den Level man tränar på,  

• alternativ att man redan har korrekt utbildning. 

• Man skall ha minst 6 månaders erfarenhet av att ha varit Hjälptränare. 

• Den assisterande tränaren ansvarar för sina tilldelade arbetsuppgifter och för en dialog med  
Huvudtränaren om lagets träningsupplägg och utvecklingsplaner . 

• Assisterande tränaren ansvarar också för att vägleda och utveckla Hjälptränaren för en 
framtida tränarroll.  

• Assisterande tränaren förväntas att ha 100% närvaro på träningar och tävlingar. 

 

Hjälptränare 

• Hjälptränare är instegsposition. 

• Personen behöver inte ha en formell utbildning från förbundet. 

• Hjälptränaren ska vägledas och lära sig från sina två tränarkollegor med målet att utveckla sig 
inom tränarrollen. 

• I denna position ingår att fullfölja de uppdrag man får av Huvudtränaren samt att aktivt delta 
på träningar. 

  



 
 

 

 

Förhållningsregler 

• Var ombytt i träningskläder samt ledartröja. Inga smycken eller långa naglar är tillåtna. 

• Hälsa på alla aktiva och föräldrar och var trevlig, många ser upp till dig som tränare. 

• Språket ska vara vårdat och inga svordomar får användas.  

• Använd redskapen utefter de instruktioner som angivits kring mattor och Airfloor. 

• Vi håller en god föreningsanda under alla våra aktiviteter och arrangemang. 

• Vi håller en god tävlingsanda under tävlingar gentemot andra föreningar. Motståndare får 
aldrig hånas och vi accepterar alla placeringar. 

• Huvudtränaren lämnar träningen sist och ser till att hallen är i gott skick. 

• Vi förebygger mobbning inom våra lag med en god laganda. 

• Vi ger positiv feedback till alla aktiva och favoriserar ingen. 

• Vi tar avstånd från alkohol, tobak och droger i samband med vår sport. 

• Vi tänker på vad vi äter och dricker i samband med träningarna och försöker att föregå med 
gott exempel gällande mat och dryck. Sportdryck är inte tillåtet att dricka.  

• Vi tar ansvar över vårt och våra aktivas beteende vid träningar och tävlingar och ser till att vi  
alla upprätthåller det beteenderegler som gäller. 

Ledaregenskaper vi eftersträvar 

• God Förebild 

• Rättvis 

• Tydlig 

• Ansvarfull 

• Uppmärksam 

• Professionell 

• Synliggöra alla 

• Snäll 

• Glad 

• Kreativ 

• Organiserad och planerad 

• Tröstande 

• God kommunikation 

Åtgärder 

Om reglerna inte efterföljs kan detta resultera i varning samt i värsta fall uteslutning ur föreningen. 
Denna ordning ska användas vid misskötsel av Ledarpolicyn 

• Samtal, tillsägelse 

• Varning 1 

• Varning 2  

• Uteslutning efter styrelsebeslut  

• Vid allvarlig överträdelse kan uteslutning ske omedelbart. 

  



 
 

 

 

Arvode 

 Huvudtränare Tränare Hjälptränare 

Träningsgrupper 70 kr/tim 50 kr/tim 20 kr/tim 

Tävlingsgrupper 90 kr/tim 55 kr/tim 20 kr/tim 

 

Arvode utbetalas för endast träningar. Arvode utbetalas inte för interna ledarmöten, utbildningar  
och övrig planeringstid. 
 
Till lagledare utgår inget arvode. Dock får en närstående person till lagledaren reducerad 
träningsavgift.  
 
Exempel: Kajsa är mamma till Tova, som är aktiv i ett tävlingslag. Kajsa är också lagledare för  

tävlingslaget. I det fallet har Tova en reducerad träningsavgift. 

 

Notera att Vikarierande ledare får samma arvode som den ledare man vikarierar för. Arvode till extra 
ledare som tas in temporärt beslutas av sportchefen. 

Närvarorapportering 

Arvodet baseras på den närvarorapportering som angivits i SportAdmin. För tävlingar ska endast 

ledarnas närvaro rapporteras, inte lagmedlemmarnas. 

Undantag och specialfall 

Denna policy gäller i dagsläget inte läger eller tävlingar som kräver övernattning. Regler för arvode 
vid sådana tillfällen tas fram av styrelsen vid varje tillfälle. 

Utbetalningstillfällen 

Arvode betalas ut två gånger per år för föregående termin, i januari och i juli.  

Skatt 

Varje ledare är ansvariga för eventuell beskattning då föreningen inte drar skatt på ledararvodet.  
På grund av skatteregler får ledararvodet inte uppgå till mer än ett halvt prisbasbelopp per 
kalenderår (22 200 kr 2014). Föreningens kassör ansvarar för att informera  
ledare som beräknas nå över den gränsen. Kontrolluppgift på arvodet skickas till Skatteverket. 
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