
Rättvist till havs -guiden är ämnad för juniorer, deras föräldrar, 
juniorledare, tränare och alla som är med i juniorverksamhe-
ten. I barnens verksamhet ligger idrottsglädje, jämlikhet och en 
trygg omgivning i centrum. Alla vi som är en del av juniorverk-
samhet måste ta ansvar att dessa uppfylls.

Tack för att du är med och förverkligar 
ansvarsfull juniorverksamhet!

Hobbyn medför glädje till vardagar som leder till känslan att man har 
lyckats i sin tur. Det är roligt att gå till träningar och man lär sig nytt 
där. Det är helt okej att misslyckas och testa igen - då kan man lära 
sig något nytt. Att heja på träningskompisar är en viktig del av lycka-
de träningar. Barn uppmanas till en god och livslång aktiv livsstil. Att 
tävla kan vara en del av hobbyn, men det inte är ett måste.

Det är roligt att tävla. Resultat är inte det viktigaste då man inte får 
glömma bort att få lära sig något nytt eller utvecklas är  lika viktigt. 
Efter tävlingar är det bra att reflektera över vad man lärt sig och hur 
man kan använda sig av det i framtiden. Tävlingar är även ett perfekt 
tillfälle att bekanta sig med nya människor från andra sällskap och 
städer, och därmed få nya vänner.

RÄTTVIST TILL SJÖSS

Vårt mål är att 
alla barn kan känna sig 

idrottsglädje på sjön 
och få oförglömliga 

upplevelser 
vid grenen.

1. FRAMSTEG LEDER TILL 
IDROTTSGJÄDLJE



Vid hobbyverksamhet bör varje individ bemötas jämlikt och med res-
pekt oberoende om dess kön, etniska bakgrund, skada, sexuell inrikt-
ning eller ekonomiska situation. Alla är välkomna som sig själva.

Alla som deltar i verksamheten kanmed sina egna val och agerande 
bidra till att alla blir behandlade jämlikt. En jämlik verksamhet kan sy-
nas bland annat genom att alla har möjlighet att få använda förening-
ars gemensamma båtar och tränare behandalar alla deltagare lika.

Utöver att verksamhetsmiljön är trygg, bör tryggheten även finnas i  
atmosfären som råder på  träningarna. I verksamheten råder nollto-
lerans för mobbning och diskrimination – både i vuxnas och barnens 
verksamhet. Det råder en nolltolerans för alla former av mobbning, 
trakasseri, diskrimination och annat oacceptabelt beteende, och detta 
gäller för både barn och vuxna. Mobbning, trakasserier och oaccepta-
belt beteende kan vara t.ex. fysiskt eller psykiskt våld, sexuell trakasseri, 
användning av svordomar, skrikande eller utskällningar.
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JÄMLIKT TILL SJÖSS 
OCH PÅ STRANDEN

NOLLTOLERANS 
FÖR MOBBNING

I SBF:s guide Stop för mobbing 
kan du läsa mer om riktlinjer för 
agerande i samband med tra-
kasseri och diskrimination (spv.fi/
vastuullisus).

Visst är du medveten om att du 
kan ta reda på brottsbakgrunden 
för dem som arbetar  tillsam-
mans med barn?

Berätta alltid till din tränare, fö-
räldrar, vårdnadshavare eller en 
annan pålitlig vuxen om du upp-
täcker trakasseri, disrkrimination 
eller annat olämpligt beteende. 
Du kan även bekanta dig och 
använda Et ole yksin-tjäsnten 
(etoleyksin.fi).



Det finns regler som man skall följa både på träningar och tävlingar. 
Detta gäller för alla, och således säkertsäller en rättvis verksamahet. 
Respekt för andra, ärlighet och rättvishet är mest centralt i den rättvisa 
verksamheten -  så under träningär som vid andra evenemang, bland 
annat tävlingar och tävlingsresor. 
Det är viktigt att föreningar och träningsgrupper skapar regler som 
styr träningsgruppers verksamhet.  Då man deltar i  tävlingar binder 
man sig till de gemensamma reglerna. Utöver att man följer regler är 
det viktigt att man respekterar de andra. Genom att följa dessa regler 
kan man säkerställa att tävlingar är rättvisa för alla.

I både hobby- och tävlingsverksamheten bör naturen beaktas och res-
pekteras. De rena hamnar och återvinning återvinning av skräp är en 
del av det. I samband med underhållsarbeten är det viktigt att komma 
ihåg att skydda naturen, så att giftiga och skadliga substanser inte 
hamnar i naturen.
Samåkning till träningar och tävlingar är även ett bra sätt att beakta 
naturen. Det är även en bra idé att återvinna för små kläder, utrustning 
och båtar.
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RÄTTVIST SPEL OCH 
BEAKTANDE AV ANDRA

TILLSAMMANS FÖR 
NATURENS VÄLMÅENDE

Foto: Oscar Lindell



TRÄNARE/VÅRDNADSHAVARE 
VISST KOMMER DU IHÅG DETTA:

Coachar, domar dömer och barn 
deltar i hobbyn. Föräldras upp-
gift är att stödja och inspirera 
barn, och allt detta enligt barns 
villkor.

Rättvist till sjöss -guiden är 
en del av SBFs ansvarspro-
gram. Bekanta dig med hel-
heten på spv.fi/vastuullisesti

Segling och Båtsport i Finland rf
Mortnäsvägen 5 B 62

00210 Helsingfors

www.spv.fi

Du behandlar alla jämlikt. Ingen nepotism, diskrimination eller 
trakasseri skall framkomma. 

Du är en stor del av vardag och därmed är din roll mycket 
central. Du är inte enbart en tränare som är ansvarig för att 
lära ut grenkunskaper, du undervisar även kunskap för livet så 
som reglering av känslor, självkontroll och respekt för andra.

Kom ihåg att du bär ett stort ansvar över att atmosfären på 
träningar är trygg och att barn njuter av hobbyn.

Du förstår din roll, ditt ansvar och dina rättighe-
ter. Du leder verksamheten med ditt egna
agerande.

Beakta föreningars/träningsgruppens ordnings-
regler i ditt arbete och beteende.


