Trygg idrottsmiljö i
Härnösands Curlingklubb

Vision:
Härnösands Curlingklubbs vision är att är att föreningens ungdomar och vuxna ska känna sig trygga och
trivas under träning, resor, läger och matcher oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Alla ska ha rätt
att komma till tals, bli lyssnad på och bli värdigt bemött. Alla ska bli behandlade med respekt då det
gäller den personliga integriteten.
Detta dokument skall revideras inför varje säsong och styrelsen har ansvar för detta. Dokumentet skall
vara känt av alla som är verksamma inom föreningen. Dokumentet får kopieras av andra föreningar.

Kränkning:
Vad är en kränkning? Det varierar från person till person så det är svårt att exakt beskriva. Det gäller
därför att uppträda på ett sådant sätt att man minimerar möjligheten att kränka någon annan person.
Exempel på kränkningar är nedsättande ord utifrån kön, etnicitet eller sexuell läggning. Ett annat
exempel är utfrysning, inte låta någon spela eller följa med på olika aktiviteter som händer t.ex. under
ett läger eller en turnering.
Kränkningar kan också ske via sociala medier. Det är viktigt att inte skriva nedsättande saker om
lagkamrater. Klubben har nolltolerans.

Policyregler:
Curlingens regler för hur man uppträder i samband med matcher motverkar många av de negativa
beteendena mellan deltagare och mellan föräldrar/coacher och ungdomar. Utanför matcherna vid
träning, läger och resor finns det anledning att vara uppmärksam på vad som händer och sker.
Följande regler gäller inom Härnösands CK verksamhet:
-

Vi visar hänsyn för varandra.
Vi använder inte nedsättande uttryck om lagkamrater eller andra människor när vi pratar med
eller om varandra eller när vi uttrycker oss via sociala medier.
Alla får vara med. Se till att kompisarna tillfrågas om att hänga med när något sker. Viktigt att ge
alla tid. Vi är olika snabba att ställa om oss.
Alla får möjlighet att uttrycka sina åsikter och har rätt att bli lyssnad på.
Alla i laget ska behandlas lika. Ingen ska favoriseras.
All publicera av bilder och text gällande medlemmar måste föregås av ett godkännande från
medlemmen enligt GDPR.

Ansvarsfördelning:
-

-

Alla inom föreningen är ansvariga att observera och anmäla kränkande ord, beteenden eller
handlingar. Upptäcker någon inom föreningen att det förekommer allvarliga kränkningar är
denne skyldig att genast anmäla det till styrelsen. När det gäller ungdomarna bör
ungdomsansvarig i styrelsen kontaktas.
Tränare och lagledare som har ett särskilt ansvar för att observera vad som händer i gruppen
och direkt ta tag i eventuella oegentligheter.
Styrelsen har ansvar att utreda kränkningar som kommit till deras kännedom.
Föräldrar ska reagera på eventuella oegentligheter de får reda på och meddela
ungdomsansvarig i föreningen.
Om en händelse innebär ett brott ska brottet polisanmälas. Ledningsgruppen har ansvaret att
kontrollera att polisanmälan gjorts.

Med tränare avses de som av klubben utsetts att leda träningarna i klubbens regi.
Med lagledare avses den/de som är utsedda att coacha laget vid turnering eller som följer med som
ledare till träningsläger.
Med ungdomsansvarig avses de person i styrelsen som är ansvarig för ungdomsverksamheten.

Dokumentets spridning:
-

Dokumentet trygg idrottsmiljö skickas ut till samtliga medlemmar i samband med säsongsstart.
För det ansvarar styrelsen.
Alla ledare och tränare ska ha fått ett exemplar i samband med att de tar på sig rollen.
Dokumentet ska finnas publicerat på klubbens hemsida.

Revidering av dokumentet:
Styrelsen ansvarar för att detta dokument revideras en gång per år. Det görs vid säsongens första
styrelsemöte.
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