
Välkommen till  

Trygg idrott
En inspirerande konferens om hur vi skapar  
ett positivt idrottsklimat
Arbetar du med barn och unga inom idrotten? Missa inte chansen att inspireras och få kunskap 
om hur du kan arbeta för att skapa glädje, gemenskap och trygghet i din idrottsförening. All 
verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten som får statliga bidrag ska vara förenlig med  
FN:s konvention om barnets rättigheter. Glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap ska vara 
centrala delar i verksamheten. Men hur når vi dit?  

Under Friends stora konferens för en tryggare 
idrott får du möta inspirerande föreläsare, delta 
i interaktiva workshops och utbyta konkreta 
erfarenheter med andra föreningar, så att du  
med nyvunnen energi kan arbeta vidare mot  
ett positivare idrottsklimat i din förening.  
Kom ihåg att alla vinner på en tryggare idrott! 



Konferensens innehåll

Kristina Landgren-Carestam var tidigare förbundskapten för dam- 
och herrlandslaget i innebandy och jobbar idag som sportchef 
i Pixbo Wallenstam. Där är hon med på en resa att skapa en 
förening för alla: Elit på yttersta nivå med både dam- och herrlag, 
breddverksamhet, samt en stor barn- och ungdomsverksamhet.  
Låt dig inspireras av en förening i förändring!

Johan R Norberg är idrottsforskare och utredare på Centrum för 
idrottsforskning. Under hans föreläsning diskuteras vad barn-
rättsperspektivet innebär, hur det introducerats i svensk idrott, 
samt vilka konsekvenser detta fått för barn- och ungdomsidrottens 
utformning. Lever idrottsrörelsen upp till förväntningarna att bedriva 
en verksamhet för barnets bästa? 

Backatorp IF från Göteborg är en relativt ung förening som tagit ett 
helhetsgrepp för att jobba med värdegrundsfrågor. De har genom 
samarbete med olika aktörer fått verktyg att jobba för en trygg och 
jämlik förening, och är i dag en förening som växer. Här delar de 
med sig av sina erfarenheter.

Interaktiv workshop med Friends: Vilka framgångsfaktorer och 
verktyg finns för ett förebyggande arbete mot mobbning? Hur kan 
ledaren, föreningen eller förbundet främja en trygg idrott? 

Varmt välkommen!

Datum: Lördagen den 18 oktober 2014
Plats: Quality Hotel Friends, Solna
Tid: 10.00–16.00 
Kostnad: 495 kronor. (Lunch och fika ingår i priset.)
Anmälan: Klicka på länken www.lyyti.in/idrott och anmäl dig senast  
 den 3 oktober. Frågor besvaras av Anna Eliasson, anna.eliasson@friends.se  
 eller på telefon 0707-25 54 09. Om du har specialkost eller allergier,  
 meddela detta vid anmälan.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer förskolor, skolor 
och idrottsföreningar i hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Friends tackar sina huvudsponsorer:   LOTTERIET
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