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1. Introduktion 

Vänersborgs Segelsällskap och Svenska Seglarförbundet vill och jobbar ständigt för att svensk segling 

ska vara en trygg plats både fysiskt, psykiskt och socialt.  

Som en del av den svenska idrottsrörelsen står vi helt bakom Riksidrottsförbundets idéprogram 

Idrotten Vill som ger oss riktlinjer för hur vi vill att idrott ska utformas. 

Lika självklar för oss är idrottens värdegrund med de fyra grundpelarna: 

• Glädje och Gemenskap 

• Demokrati och Delaktighet 

• Allas rätt att vara med  

• Rent spel 

2. Målsättning 

VSS målsättning är att alla medlemmar ska känna trygghet i de aktiviteter som föreningen anordnar. 

 

3. Metod 

Alla ledare ska i praktiken aktivt arbeta för att bedriva verksamheten med god säkerhet och att 

föreningen ska erbjuda en trygg miljö för våra barn och ungdomar. Varje ledare, aktiv seglare och 

funktionär ska informeras om innehållet i detta dokument. Minst en gång per år ska trygghetsfrågorna 

ingå i den teoretiska utbildningen av våra ledare och seglare. 

I enlighet med RF:s riktlinjer ska ungdomsledare uppvisa ett begränsat registerutdrag ur 

brottsregistret. 

Alla misstankar om sexuella ofredanden ska hanteras enligt följande: 

• Enskilda samtal med de berörda. Vid ungdom under 18 år meddelas föräldrar. 

• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis. 

Organiserad träning och tävling ska bedrivas med hög säkerhet med hänsyn till rådande väder-, vind-

och temperaturförhållanden. Ledare och funktionärer ska utbildas i säkerhetsfrågor och 

omhändertagande av skadade. Vid större arrangemang ska en säkerhetsplan upprättas och en 

säkerhetsansvarig utses. 

4. Uppföljning 

Styrelsen ska genom löpande samtal med klubbens ledare säkerställa att VSS denna policy följs. 

Säkerhetsgenomgång av klubbens verksamhet, anläggningar och utrustningar ska genomföras årligen 

inför säsong. 



 

 

 

5. Uppdatering 

Har du synpunkter och förbättringsförslag till detta dokument meddela det till VSS vice ordförande. 

Dokumentet ska ses över för eventuella förändringar varje år innan segelsäsongen startar. 

 
6. Rapportering 

Om du anser att klubben agerar på ett sätt som inte följer detta dokument vill vi att du rapporterar 

detta till styrelsen. 

 

7. Läs mer 

• UNICEF Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen 

• Lättläst skrift om barnkonventionen ifrån barnombudsmannen: 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_latt

lastweb-2014.pdf 

• Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare: 

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-

for-idrottsledare 

• Riksidrottens riktlinjer för barn- och ungdomsidrott:  https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-

ochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrott/ 

• BRIS och Riksidrottsförbundets initiativ för en tryggare barn och ungdomsidrott: 

https://barnensspelregler.se/ 

 


