Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten
Föreningens syfte enligt stadgarna:
”§2
Föreningens ändamål är att främja segel- och motorbåtssporten, att genom tävlingar,
navigationskurser, båtskötsel, utveckling av båttyper, livräddning samt annan liknande verksamhet
sprida kunskap i sjömanskap och att genom färder i den åländska skärgården öka medlemmarnas
kännedom om och känsla för hembygden. Dessutom skall föreningen främja ungdomsverksamheten i
landskapet Åland genom att bland annat intressera ungdomar för segel- och motorbåtssporten.”
Därutöver skall föreningen följa de gemensamma riktlinjer som antagits av Ålands idrott och de för
MSF specifika riktlinjerna för barn och ungdomsidrott som godkänts och revideras årligen av styrelsen.
Medlemmar och aktiva informeras om riktlinjerna under möten, aktiviteter och genom diskussioner.
Riktlinjerna publiceras på hemsidan. Jollenämnden ansvarar för juniorverksamheten.

Allmänna Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott inom MSF


erbjuda barn och ungdomar meningsfull, starkt lokalt förankrad, miljövänlig sysselsättning som
är rolig och nyttig och förhoppningsvis ska utmynna i god kunskap om och ett livslångt
intresse för segling, båtsport och skärgårdsliv.



alltid hålla en hög profil vad gäller: säkerhet, tillmötesgående, hållbar utveckling och
människosyn. I synnerhet säkerheten skall på grund av aktiviteternas art inta en särställning.
Alla former av våra föreningsaktiviteter omfattas av säkerhetstänkandet. Allmänna lagar för
trafik till lands och till sjöss efterföljs. Delaktighet och respekt skall prägla alla aktiviteter och
kontakter, och när det brister vidtas omedelbar åtgärd.



samarbete med andra föreningar och organisationer för att säkra ett nät som når och fångar
upp alla olika grupper av barn och ungdomar. Samförstånd rådande vad som är bäst för de
unga enligt våra gemensamma styrdokument.



fortlöpande utvärdering av arbetet och lyhördhet gentemot våra aktiva och samarbetspartners
för att kunna förbättra och utveckla verksamheten.



möjliggöra aktivt deltagande för var och en enligt dennes intresse, lust och förutsättningar och
vi välkomnar alla att delta i den utsträckning de önskar



dokumentera inom alla områden för att trygga planering, genomförande och uppföljning av
aktiviteter och framtidssatsningar



av tränare som avlönas begär vi in brottsregisterutdrag



de som får uppdrag att vara tränare ska så fort tillfälle ges gå tränarutbildning så att alla våra
tränare har minst grundtränarutbildning

Barn


på ett lekfullt sätt skapa nyfikenhet och intresse för det sjöliv som historiskt sett varit en
grundpelare i Åländskt näringsliv



vi strävar till en tränartäthet med i genomsnitt en ledare på tre barn vid nybörjaraktiviteter för
de allra yngsta



lyfta fram aktiviteter för dem som vill sporta och segla och träffas för att det är roligt, nyttigt och
stimulerande



engagera föräldrarna så att det alltid finns vuxna med vid vattnet och därmed öka främst
tryggheten men även kunskapen och intresset för båtsport och friluftsliv i skärgården



erbjuda starkt tränarstöd och coachning under tävlingar som i första hand sker lokalt

Ungdomar


genom utbildning och ökat ansvar erbjuda nya utmaningar och möjlighet till utveckling enligt
vars och ens förutsättningar även inom sådana områden som inte är direkt kopplade till
seglingen



utbilda (internt och externt) för att få, och alltid på plats ha, tränare med bred och profilinriktad
utbildning för att säkerheten ständigt ska vara på topp och för att den röda pedagogiska
tråden ska vara påtaglig



kunna erbjuda rätt båttyp, material och träningsform och därmed utmaning för dem som vuxit
ur optimistjollen



engagera föräldrarna för att kunna göra våra långsiktiga satsningar



erbjuda coach- och materialstöd i form av samarbetspaket för den som vill tävla och satsa
starkt på sporten så att den som åtnjuter förmåner också ställer upp för föreningen



skapa en allt starkare brygga mellan föreningens junior- och seniorverksamhet

