VÄRDEGRUND
Glädje
•
•
•

Allt vi gör ska kännetecknas av positiv anda och positiva tankar.
Vi ska ha roligt och må bra på vägen för att nå målen
– vi skrattar med varandra.
Vi ska fira segrar, stora som små – vi ska hurra varandra.

Respekt
•
•
•

Vi pratar med varandra - inte om varandra. Vi använder alltid ett
respektfullt språk.
Vi respekterar varandras verksamheter. Vi respekterar att det kan finnas
olikheter och olika åsikter.
Vi ser och hälsar på varandra.

Samarbete & Gemenskap
•
•
•

Vi hjälper varandra och lär oss av varandra för att bli bättre.
Vi genomför gemensamma träningar, ledarträffar och tävlingar med
flera klubbar involverade.
Vi låter alla vara med, stöttar varandra oavsett klubbtillhörighet –
tillsammans är vi alla en del av Svensk Boxning.

Jämställdhet & Jämlikhet - Boxning för alla!
•

•
•

Vi ger alla samma möjlighet till utveckling oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller klubbtillhörighet. Vi ska alltid uppmuntra allas olikheter.
Vi ser och behandlar alla inom Svensk Boxning utifrån alla människors
lika värde.
En persons funktion inom Svensk Boxning ska inte identifieras av kön
utan av vilken funktion personen har, ex tränare, domare eller boxare.

CODE OF CONDUCT - TRÄNARE
•

Vi har ett individperspektiv. Vi utgår alltid ifrån enskilda individers erfarenhets-,
ambitions- och kunskapsnivå för att utveckla individen där den är för tillfället.
Vi är där för boxarnas skull.

•

Vi är goda förebilder oavsett situation. Det innebär att vi behandlar alla inom
boxningen och idrotten med respekt och utefter att alla har ett lika värde.
Vi pratar med ett respektfullt språk och uppträder på ett städat vis gentemot
boxare, tränare, domare, funktionärer och publik.

•

Vi håller oss uppdaterade om regler och information kring matcher och turneringar.

•

Vi följer och respekterar regler och förhållningssätt för turneringar, matcher, läger
och utbildningar. Vi företräder Svensk Boxning i alla situationer.

•

Vi tar alltid avstånd från användning av olagliga preparat.

•

Vi tar ansvar för våra boxares säkerhet och välmående.

•

Vi tar alltid avstånd från kränkningar, mobbning och trakasserier.

•

Vi respekterar andra tränare och att individer kan ha ett annorlunda tankesätt
eller annat sätt att se på saker utan att det är fel.

•

Vi uppmuntrar till samarbete och erfarenhetsutbyte.

•

Vi uppträder alltid städat och är i form för att träna/coacha våra boxare.

•

Vi hjälper boxare att komma i tid med rätt utrustning och liknande.

•

Vid förlust motiverar och inspirerar vi våra boxare att träna hårdare för att komma
tillbaka och försöka på nytt.

•

Vi uppmuntrar våra och andra boxare att vi alla inom Svensk Boxning alltid
hjälper varandra.

•

Vi uppmuntrar våra och andra boxare att alltid kämpa och träna hårdare för att
uppnå resultat.

CODE OF CONDUCT - BOXARE
Innan match

•
•
•
•

Jag är på plats i god tid innan invägning och matchstart.
Jag är redo i god tid inför match.
Jag ser till att ha rätt utrustning innan match. Handskar och huvudskydd ska vara OK
och mina matchkläder är hela.
Jag uppträder på ett bra och respektfullt sätt gentemot motståndare, tränare, domare,
funktionärer och publik. Exempelvis: Hälsa på sin motståndare, använda ett respektfullt
språk gentemot alla närvarande och att respektera förhållningsorder och regler som
sätts upp av arrangör eller funktionär.

Under match
•
•
•
•
•
•
•

Jag respekterar domslut under match. Ifall det uppstår en situation under match följer
jag regler och procedurer för att protest/diskussion i samråd med min tränare, efter match.
Jag respekterar alltid domare, alla tränare och alla boxare.
Jag använder ett respektfullt språk när vi pratar med domare, motståndare, tränare och
funktionärer.
Jag respekterar boxningens regelverk.
Jag ser till att ha rätt utrustning, i samråd med tränare.
Jag uppträder sportsligt.
Jag tar avstånd från olagliga/okända preparat (det vill säga dopingklassade) under
träning och tävling.

Efter match
•
•
•
•
•

Jag tackar min motståndare, domare och tränare för matchen.
Jag uppträder respektfullt, oavsett om jag vunnit eller förlorat.
Jag pratar aldrig illa om något som hänt eller någon person efter matchen.
Jag respekterar de beslut som tagits under matchen.
Jag ansvarar för att jag får eventuella skador undersökta.

Under läger och turneringar

•
•
•
•

Jag lyssnar på tränare och andra boxare, både under träning/match men också utanför.
Alla boxare och tränare är där för att utvecklas. Jag respekterar att det kan finnas en
nivåskillnad och att alla är en del av Svensk Boxning.
Jag är positiv.
Jag uppmuntrar mina boxningskamrater att alltid kämpa och träna hårt för att nå resultat.

CODE OF CONDUCT - DOMARE
•

Jag ser till att ha rätt utrustning och utrustning i bra skick (rena kläder, domarmärke,
domarbok och liknande).

•

Jag är på plats i god tid innan match och innan domarmöte.

•

Jag ansvarar för att hålla mig uppdaterad om regler.

•

Jag uppträder städat och är i form för att döma matcher.

•

Jag uppträder respektfullt mot boxare, tränare, domare och funktionärer som är på
plats för att leda matchen.

•

Jag har alltid ett vårdat och respektfullt språk mot boxare, andra domare, tränare
och funktionärer. Jag har alltid ha en uppmuntrande ton mot boxare och alla inom
idrotten.

•

Jag respekterar uppsatta regler för turneringen/matchsituationen.

•

Jag tar avstånd från att låta tidigare erfarenheter av och uppfattningar om föreningar
eller boxare påverka mina domslut.

•

Jag respekterar mina kollegor och samarbetar med övriga domare och funktionärer.

•

Jag uppträder positivt – jag är god förebild och företrädare för Svensk Boxning både
innanför och utanför ringen.

•

Jag respekterar att människor är olika men att vi alla tillhör samma idrott – oavsett
roll eller funktion eller klubbtillhörighet. Vi hjälper och stöttar varandra.

•

Vi alla jobbar mot samma mål: att förbättra och utveckla Svensk Boxning.
Vi diskuterar med varandra och vi hjälper varandra. Vi hälsar på varandra.

•

I alla sammanhang där vi som domare representerar Svensk Boxning, exempelvis
turneringar, internationella uppdrag, utbildningar och matcher, uppträder vi på ett
städat vis. Vi håller oss nyktra, ser till att vara i god form för att kunna delta under
hela sammankomsten, är goda föredömen och representanter för Svensk Boxning
och vi respekterar alltid arrangörens regler.

