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I TBK-ungdom strävar alla
efter att ständigt utvecklas
som seglare och kompis,
oavsett om man är nybörjare
eller en mer erfaren seglare.
TBK-ungdom
satsar
på
jollesegling som breddidrott
där hälsa, välbefinnande och
trivsel är normgivande.
Inom TBK-ungdom fokuserar
vi på prestation; vad är du
nöjd med, vad har du lärt dig.
Som TBK-ungdoms tränare
strävar man efter att ständigt
utveckla
sitt
ledarskap.
Tränaren har ansvar för att
alla barn blir sedda och får
möjlighet att utvecklas i sin
egen takt.
TBK-ungdom
som
klubb
utvecklas ständig för att på
bästa sätt möta barn och
ungdomars utveckling som
seglare och kompis
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TBK-ungdom är byggt på ett
stort ideellt engagemang från
många.
TBK-ungdoms tränare har ett
stort engagemang i klubben
och i att lära barn och
ungdomar att segla.
Som förälder engagerar alla
sig i klubben och blir delaktig i
verksamheten på olika sätt,
som t ex funktionär, på
arbetsdagar, i sektionen etc.
Ett engagemang som ger ett
gemensamt
intresse
och
kunskap om segling.
Många (föräldrar tillsammans
med andra) engagerar sig i
lite, för att inte lägga ansvar
på få. Med andra ord får vi
mycket gjort.
Alla aktiviteter i TBK-ungdom
genomförs med stor omtanke.
Alla som kommer till TBKungdom
ska känna sig
välkommen och lyssnad på!
TBK-ungdom är demokratisk,
alla medlemmar är delaktiga i
de beslut som formar deras
verksamhet.
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Att segla är roligt
I seglarskolor och på prova-på
dagar, är det viktigaste att ha
roligt och att känna sig trygg.
I
träningsgrupperna
är
seglingsträningen
ambitiös
och kräver koncentration,
men man har också mycket
roligt tillsammans med sina
seglingskompisar. Med glädje
ökar motivationen och lusten
att träna.
TBK-ungdoms ledare har en
viktig roll att förmedla glädje i
segling.
I TBK-ungdom peppar och
hjälper vi varandra och vi
fokuserar på det positiva.
I TBK-ungdom är det ett mål i
sig att ha roligt!
Tävling är en del av leken och
ska alltid ske på̊ barnens
villkor.

•

•

•

•

•

•

A
TBK-ungdom är byggt på
laganda och gemenskap.
Alla som vill ska kunna vara
med
utifrån
sina
förutsättningar.
Segling är en individuell sport
och i TBK-ungdom fungerar vi
som
ett
lag; vi åker
gemensamt till tävlingar och
försöker ofta bo tillsammans.
Varje träningsgrupp har egna
tränare
och
lagledare.
Lagledare
är
engagerade
föräldrar i gruppen.
Vi har som mål att alla skall
hjälpas åt, man hjälper sina
seglingskompisar och som
förälder hjälper man även
andras barn med sjösättning
och båt trim mm.
TBK-ungdom
har
en
fadderverksamhet,
äldre
seglare är faddrar åt yngre och
äldre och erfarna tränare blir
mentorer för de yngre
ledarna.
TBK-ungdoms verksamhet ska
vara jämställd, där barn och
ungdomar värderas och prioriteras likvärdigt.
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Som seglare i TBK-ungdom har
man ansvar för att göra sitt
bästa, vara väl förberedd, rätt
klädd, lyssna på sin ledare och
vara schyst mot andra.
TBK-ungdom tränare har ett
stort ansvar för att bedriva
verksamheten
på
ett
ansvarsfullt
sätt.
TBKungdoms ledare är viktiga
förebilder
för
seglarna.
Tränare
använder
TBKungdoms båtar och material
på ett ansvarstagande sätt.
Vi har gemensamt ansvar att
sköta om hamn, hamnplan,
bryggor, båtar, båtplatser,
material och lokaler, för att
hålla hög kvalité.
Alla har ett gemensamt ansvar
att representera TBK-ungdom
på ett positivt och ärligt sätt, i
och utanför klubben.
Alla
ansvarar
för
att
Värdegrunden
efterlevs.
Föräldrar och ledare är viktiga
förebilder och visar varandra
respekt, och är stödjande för
alla barn och ungdomar.

