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Trygg Idrott, digital träff 2, 31 maj 2022 

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

ungdomsansvarig med kort information; 

• Ett formulär kommer inom kort att skickas ut där ni fyller i er kontaktperson för Trygg Idrott. 

• Uppmaning om att anmäla era tränare till Tränarforum 27-28 augusti. Mer info och länk till anmälan. 

Ni kan söka projektstöd för hela avgiften. För längre resor, hör av er till malin.kjebon@brottning.rf.se 

Som ett led i arbetet med trygga idrottsmiljöer har Svenska Brottningsförbundet förväntningar på att alla 

klubbar som är medlemmar i SBF ska; 

• Delta i minst en av de fyra träffarna om Trygg Idrott. 

• Ansvara för att kontrollera begränsat registerutdrag på de ledare och tränare som har kontakt med 

barn och ungdomar, samt ta referenser på nyrekryterade ledare.  

• Utse en kontaktperson för Trygg Idrott, för att underlätta kommunikationen med SBF och som kan 

delge klubben information inom området. 

Den här träffen berättade Maria Persson, Hallsbergs BK om klubbens arbete med trygga idrottsmiljöer och 

hur de fick hjälp av Sahand Tavakoli, idrottskonsulent på RF-SISU Örebro att komma igång och strukturera 

arbetet. Upprinnelsen till att sätta igång med arbetet var en incident där Hallsberg uppmärksammade en 

vuxen person (ej vårdnadshavare eller tillhörande klubben) som uppvisade ett olämpligt beteende kring 

barnen. Personen anmäldes till polisen och dömdes senare för pedofili. Denna händelse är ett exempel på hur 

viktigt klubbens roll är i de aktivas vardag och det ansvar den har i att stötta och skapa trygghet för de barn 

och ungdomar som deltar i dess verksamhet. 

Sahands presentation om det inledande arbetet med Hallsberg finns med som bilaga. 

Vårt mål med dessa träffar är att det ska bli en plats där SBF:s klubbar kan stötta varandra och utbyta 

erfarenheter inom området Trygg Idrott. Ni får gärna delta i kommande träffar. Ett datum för nästa tillfälle 

kommer innan v 27.  

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. 
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