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Trygg Idrott, digital träff 1, 27 april 2022 

Den första av fyra träffar om trygga idrottsmiljöer inleddes av Malin Kjebon SBF:s kansli, barn- och 

ungdomsansvarig och Jan Åström, ordförande SBF;s styrelse. 

Vi gick igenom de skärpta förväntningarna som SBF ställer på sina medlemmar när det gäller Trygg Idrott och 

vad de innebär för klubbarna. Jan talade om vikten av en sund ledarkultur inom brottningen och det ansvar vi 

har inom idrotten och brottningen se till att de personer som inte sköter sig tillåts komma tillbaka. Våra 

brottare ska garanteras trygghet när det utövar sin idrott. Vi måste bygga nätverk, utbyta erfarenheter och 

utveckla oss inom området Trygg Idrott. Det prioriteras inom Svenska Brottningsförbundets styrelse och 

rapportering om händelser och utveckling kommer att vara en fast punkt vid varje styrelsemöte.  

Malin gick igenom syftet med och hur SBF planerar att arbeta för att implementera de nya riktlinjerna för 

barn- och ungdomsidrott som Riksidrottsförbundet släppte 10 mars i år. En arbetsgrupp kommer att bildas 

för att riktlinjerna ska anpassas i den mån det behövs efter brottningen. Och även se var brottningen behöver 

utvecklas och förändras för att kunna efterleva riktlinjerna. De är kopplade till barnkonventionen och 

idrottens värdegrund, vilket innebär att vi har en skyldighet att driva vår verksamhet enlig dem.  

Av de klubbar som deltog lyftes frågan om miljön kring mattan under våra tävlingar. Att föräldrar inom vår 

idrott står nere på mattan i direkt anslutning till de aktiva och domarna, medan de i andra idrotter har sin plats 

på läktaren, är något som bör ses över för att säkerställa en trygg och lugn tävlingsmiljö för barn- och 

ungdomar. 

En annan reflektion handlade om de aktivas respekt, eller brist på sådan, gentemot varandra vid exempelvis 

tävling, 

Nästa träff kommer att vara i slutet av maj, början av juni. Förhoppningen och målet med träffarna om Trygg 

Idrott är att det ska bli en plats för utveckling och att stötta varandra i arbetet med trygga idrottsmiljöer. 

Presentationen finns med som bilaga. 

RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott finns här. 

Mötets första del spelades in och finns att ta del av här.  

Har ni frågor eller vill diskutera något kring idrott, hör av er till Malin Kjebon, malin.kjebon@brottning.rf.se 

 

Vi ser fram emot att ses nästa träff. 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/riktlinjer-barn--och-ungdomsidrott.pdf
https://svenskidrott-my.sharepoint.com/personal/malin_kjebon_brottning_rf_se/Documents/Trygg%20idrott/Trygg%20idrott%20%20-%20klubbträff%2020220427%20kort.mp4
mailto:malin.kjebon@brottning.rf.se


Stockholm 2022-04-29  

Svenska Brottningsförbundet  

Swedish Wrestling Federation 

Idrottens Hus  

Box 11016, SE-100 61 Stockholm   

Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm 

Telefon: +46 8 699 63 23 

E-post: info@swedewrestling.se  

www.swedewrestling.se 

 

 

 


