
Warnemunde Woche

SWEDEN

Information till alla som ska köra 
Warnemunde Woche 8-11 juli.

ILCA Sweden kommer att ha coach på plats i form av Fredrik Lassenius. 
Vi kommer även samarbeta med Norge och Danmark för att täcka upp samtliga 
klasser.

Förbundet går in med ekonomiskt stöd till coach men viss del finansieras av seglarna. 
Kostnaden per seglare blir 1.250kr. 

Datum:   8-11 juli 2021
Tider:   Förmedlas av Fredrik Lassenius (fredrik_lassenius@hotmail.com)
Plats:    Warnemunde, Tyskland
För vem:   Medlemmar i ILCA Sweden
Coach:   Fredrik Lassenius
Boende:   Inget gemensamt boende är planerat
Code of Conduct:  Samtliga seglare och stödpersoner förväntas följa ILCA Swedens 
   ”Code of Conduct” (bifogat).

Avgift:   1.250 kr. Betalning sker genom swish till 123 647 91 90 senast 1 juli
   (motagare: ILCA Sweden). Märk inbetalning med Namn och Europacup.



Uppföranderegler inom ILCA Sweden

 * Alla som seglar agerar med omdöme och hänsyn till språkbruk och handlingar. Detta gäller  
  även de i teamet runt seglaren, coach, familj mfl
 * Vi är alla förebilder och goda exempel.
 * Alla tar hänsyn till varandra och övriga deltagare i tal  och handlingar;  gäller inför, under och  
  efter tävling och träning.  
 * Alla hjälps åt och vi alla blir bättre om vi stöttar varandra genom tal och handlingar. 
 * När vi ger återkoppling/feedback så är den alltid konstruktiv, inte personlig. 
 * Vi har ett öppet sinne för andras idéer 
 * De tävlingar och evenemang där Laserförbundet är med som arrangör, finansiär eller likna 
  de så förväntas alla att hålla grundregler som är att agera med tal och handlingar med gott  
  omdöme så att ingen känner sig illa behandlad.  

Om något händer; 

 * Du/Vi agera med integritet. Du/Vi pratar med någon (ledare, coach, seglingsledare, funktio- 
  när, styrelseledamot etc)  om det är något som känns eller har hänt som känns fel med   
  hänsyn till språkbruk eller handlingar.  ILCA Swedens styrelse (någon av ledamöterna,   
  finns på hemsidan) kontaktats alltid i dessa händelse då något inte stämmer mot förvänt  
  ningarna. 

 * Om reglerna missbrukas så kan inskränkningar göras avseende eventuella beviljade medel  
  eller tävlingsbehörighet inom ILCA Sweden.  Övrigt agerande sker inom respektive klubb

——————————————————————————————————————————
ILCA Sweden stödjer sina uppförande regler på Svenska Seglarförbundets och 
Riksidrottsförbundets regelverk. 
——————————————————————————————————————————
ILCA Sweden vill poängtera det som skrivs om Rent Spel av Riksidrottsförbundet
Där idrotten poängteras för att utveckla barns fysiska, psykiska, sociala och kulturella utveckling. Vilket byg-
ger på en värdegrund som RF har satt till fyra delar, * glädje och gemenskap * demokrati och delaktighet * 
allas rätt att vara med * rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser 
och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, 
osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som 
utanför idrottsarenan.

Bra länkar 

Svenska Seglarförbundet
SSF säkerhetskodex

Svenska Seglarförbundet
Tävlingsanvisningar för barn och ungdomar

Riksidrottsförbundet
Barnkonventionen, numera är svensk lag. Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsförbundet
Uppförande reglerna är ersatta med denna

https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-varmland-vastergotland-seglarforbund/dokument/ovriga-dokument/klubbmanual/bilaga_1_ver1_ssf20sc3a4kerhetskodex202012-05-.pdf
https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-svenska-seglarforbundet/4-dokument/2-dokumentbanken/barn-ungdom/ssfs-anvisningar---tavling-for-barn-och-ungdomar-2018-02-13.pdf
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsensstyrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/

