Föreningens handlingsplan mot våld och droger
Det är viktigt att vi inom idrotten tar vårt ansvar när det gäller bekämpning av våld och drogmissbruk i samhället eftersom
vi har en stor grupp ungdomar i vår verksamhet, kan vi genom information och gott föredöme påverka ungdomarna i rätt
riktning.
Våra ungdomsledare informerar och diskuterar med sina grupper om skadeverkningarna av tobak, alkohol och droger.
Följden blir att ingen brukar något av detta i samband med kurser, träningar eller matcher. Våld är inte något stort problem
inom sporterna tennis och padel, men självklart informerar vi om att våld aldrig kan tolereras.
I vår vardag som kännetecknas av en trygg arbetsmiljö. En miljö där det finns nöjda och harmoniska elever som tidigt
förstår klubbens värdegrunder, bra trivsel och samhörighet skapas genom hur vi behandlar varandra. Etik och moral, alla
ställer upp för sina kamrater, öppen kommunikation, eget ansvar, medvetenhet är viktiga hörnstenar i ungdomsarbetet. Rent
spel i alla sammanhang. Detta innebär bl. a att Du förväntas uppträda med respekt för alla människor, oavsett ålder, kön
och spelstyrka. Mao fostra goda idrottsutövare och kamrater. Med denna människosyn menar vi att vi har lagt en bra
grogrund till förståelse för våra ungdomar när det gäller det destruktiva i att använda våld och droger.
Slöinge Tennisklubb är en liten klubb, småskaligheten och den fina miljön både anläggningsmässigt som kontakten mellan
alla medlemmar, ung som gammal bibehålls genom en lugn, glad och trygg träningsmiljö som kännetecknas av viljan att
alltid få lära sig mer. Där gemenskap är ett nyckelord och viktigt begrepp. Detta innebär bl.a. att vi är noga med att alla,
oavsett om det gäller barn, ungdom eller vuxen hjälps åt och delar ansvar för alla arbetsuppgifter. Förståelsen för varandra
tränas bl.a. i att vi medvetet har gemensamma träningspass, ungdomar och vuxna tillsammans. Vi har som tradition att ha
gemensamma klubbaktiviteter såsom grillkvällar, träningskvällar, skojtävlingar i tennis för alla åldrar där vi träffas och har
trevlig. Där vi på ett naturligt sätt pratar och diskuterar om vår verksamhet, men även vår syn på våld och droger.
En viktig levnadsregel som vi vill pränta in i alla våra medlemmar är att Du aldrig kan få mer än Du ger, det gäller både i
vår tennisklubb som i livet. Att få möjlighet att träna på samspelet mellan människor, att utveckla empati.
Vi försöker skapa ett livslångt intresse för tennis. I första hand ser vi varje elev som medmänniska och i andra hand som
tennisspelare. Slutmålet är att lära dem så mycket att de i framtiden kan fatta egna kloka rationella beslut för att klara sig på
tennisbanan, men framför allt i livet. Vi äger inte barnen, de är för en kort tid till låns.
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