
Policy för barn- och ungdomsidrott 2017

De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) är en intresseorganisation för barn och 
vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra 
intresserade. 
All idrotts- och motionsverksamhet inom DUV bedrivs enligt medlemmarnas egna förutsättningar 
och behov. DUV:s idrotts- och motionsverksamhet skall erbjuda en trygg och social miljö där de 
kan utvecklas fysisk, psykiskt och socialt och där de själva kan vara med och påverka och vara 
delaktiga i utformningen av DUV:s idrottsspecifika verksamhet och därmed vänja sig vid att ta 
ansvar för sig själva och andra.
All idrotts- och motionsverksamhet inom DUV bör ske i en alkohol- och drogfri miljö i enlighet 
med föreningens alkohol- och drogpolicyprogram. 
Inom DUV är det svårt att bedriva idrottsspecifik verksamhet med tydliga gränser mellan barn-, 
ungdoms- och vuxenidrott då målgruppen är så begränsad.
Vid nyanställning följer DUV landskapslag Nr 89 och därmed kräver DUV att brottsregisterutdrag 
uppvisas. Alla nya ledare inom föreningen DUV kommer att få informationen om policyn både 
muntligt och skriftligt. Även nya medlemmar och föräldrar delges informationen. Dokumentet 
kommer att finnas på DUV:s hemsida http://www.duv.ax. Policyn revideras årligen vid styrelsens 
första möte.

Vår ungdomsansvariga är Fredrik Scott, tel. 018 527373, e-post fredrik.scott@handicampen.ax

Barnidrott
Inom DUV strävar vi till att alla ledare skall ha minst en grundutbildning. Kravet är att minst en 
ledare per grupp skall vara utbildad.
Inom DUV skall vi alltid ha någon vuxen person med på träningarna. Det kan vara ledaren eller 
någon förälder eller annan vuxen.
Inom DUV är det viktigt att alla känner att de får delta oberoende av hur duktiga de är. Det här 
innebär att alla barn får möjlighet att träna och tävla på samma villkor.
Ledarna inom DUV ska se även tävlingstillfällena som träningstillfällen och agera utgående från 
det.

Ungdomsidrott
Inom DUV strävar vi till att alla ledare skall ha minst en grundutbildning och även några 
idrottsspecifika utbildningar. Kravet är att minst en ledare per grupp skall vara utbildad. Vi försöker 
se till att det finns minst en ledare/ 10 ungdomar.
Inom DUV skall vi hjälpa ungdomar att kunna hålla på med sin idrott enligt den nivå de önskar. Om
vi själva inte har grupper skall vi hjälpa till att hitta andra lösningar för den/de ungdomarna. 
Ungdomar får komma och testa våra idrotter för att se om det är något för dem.
Inom DUV kan vi delta i tävlingar och seriespel utanför Åland. 
Inom DUV kan enstaka träningsmatcher eller träningsläger ske utanför Åland.  
Inom DUV erbjuds alla medlemmar möjlighet till kurser, föreläsningar för att få kunskap som kan 
gynna det egna idrottandet. 
Idrotten skall ta hänsyn till individernas olika behov och utvecklingstakt.

När DUV reser skall vi resa säkert, för oss innebär det att vi följer trafikregler med antal personer i 
bilen, hastighetsbegränsningar och att alla skall använda säkerhetsbälten.

Reviderad och godkänd av styrelsen för De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.s vid styrelsemöte 
nr1 den 28 februari 2017.

http://www.duv.ax/

