
 

 

Backen DC  

Klubbens Trivselregler  

 
 

 
MÅLSÄTTNING ÄR: 

- att för varje medlem uppnå glädjefylld Dart med matcher och samvaro. 

- att inför motståndare och lagkamrater uppföra sig korrekt och sportsligt. 

- att kunna utvecklas i den mån medlemmen själv vill och kan. 

 

LAGLEDARENS ROLL ÄR:  

- att vara ombudsman gentemot sina medlemmar, styrelse och lokal/pubägare. 

- att sammankalla till match och se till att vi har fullt lag.  

- att rapportera hemmamatcher till Stdf. 

- att se till att material och tavlor tas fram och läggs tillbaka på hemmamatch. 

- att vara lagets talesman i alla ärenden rörande kvällens match med sitt lag. 

- att medverka till att trivsel skapas och att våra regler efterlevs. 

 

LAGMEDLEMMARNAS ANSVAR ÄR: 

- att ej uttala negativa eller nedsättande ord om varandra eller motståndare. 

- att alltid uppträda juste och korrekt inför sina motståndare och lagkamrater. Det gäller även de som     

hejar på eller skriver. 

- att respektera varandra och peppa den som vill. Var tydlig med dina behov. 

- att glädjas i framgång och trösta eller peppa vid motgång. 

- att hjälpa till så ingen ”konkurrens”- känsla uppstår, laget går före individen! 

- att alla ska bli sedda och hörda. Försök ”lyft” din lagkamrat. 

- att tänka på sitt uppträdande då den enskildes beteende och attityd kan sprida sig inom gruppen. 

- att hjälpa till om du märker att något stör matchen eller stämningen. 

 

Tänk på att DU är ett ansikte som representerar vår klubb. 

Var ett föredöme såväl vid match som utanför banan. 

  

Alla påverkas vi olika av alkohol, trevligast om det förekommer måttligt!  

 

KLAGOMÅL/ÅSIKTER:   

Har man något man irriterar sig över eller vill ändra på – så tar man i första hand upp det med sin 

lagledare, är det ett problem vid match så försöker man lösa det direkt. För inte den diskussionen inför 

motståndarlaget. 

Oftast är konflikt en missuppfattning som det är bäst om en utomstående är med och löser. 

Är det ett större klagomål eller återkommande problem får man ta det senare eller vidare till 

Styrelsen. 

 

ATT TÄNKA PÅ:  

Man kan vinna mot alla men även förlora mot alla! 

Ta varje match på samma allvar. 

Var ödmjuk. 

Bättre vinnarskalle än tjurskalle. 

Laget går före individen!  

Har du klubbtröjan på dig så är du en representant för laget/klubben – det gäller även på cuper. 

Vi ska fortsätta vara trevliga och ett föredöme. 

Detta skapar trivsel och kanske fler medlemmar! 


