
                                 

                         Antimobbningspolicy 

 
Vad är mobbning? 

Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid av en eller flera individer. 

Den som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt.  

 

De negativa handlingarna kan vara: 

 Verbala i form av elaka ord, spridande av rykten. 

 Fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och utrustning. 

 Psykiska i form av utfrysning, såsom att någon inte får vara med eller att någon inte vill vara delaktig 

med någon annan, miner, suckar, fniss och skratt. 

 E-mobbning i form av obehaglig e-post, sms och bildmeddelande.  

 

Mål 

Målet med denna policy är att alla som deltar i vår klubb, passiv som aktiv medlem, ska känna glädje och 

engagemang över att vara här, känna sig uppskattad och trivas.  

 

Värderingar 

I vår idrottsverksamhet skall vi ha roligt, må bra och röra på oss. Förutom detta är vi goda kamrater och det är 

allas skyldighet att engagera varandra på ett positivt sätt. Våra kärnvärde är positivitet, kvalitet, engagemang 

och respekt.  

 

Alla är välkomna till Fair Play Tennisklubb oavsett religion, ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsvariation. 

Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Fair Play har alltid nolltolerans, dvs. 

att vi tolererar ingen kränkande handling mot någon eller några individer.  

 

Konsekvenser 

All form av mobbning såsom kränkande ord och/eller handlingar får inte förekomma inom klubben. De som 

inte följer föreningens antimobbningspolicy skall tillrättavisas och föräldrar underrättas samt att denne får ta 

konsekvenser för sitt handlande, se antimobbningshandlingsplan. 

 

Selektion 

Denna punkt hänvisar vi till vår Uttagningspolicy. 

 

Verktyg 

En öppen och rak kommunikation där både beröm och kritik ges (ledare-barn).  

Att se till att små konflikter inte leder till större bråk. 

Att respektera varandras olikheter.  

Sunt förnuft. 

Delaktighet. 

Positivitet, Kvalitet, Engagemang och Respekt. 

 

Allmänt  

Antimobbningspolicyn är ett levande dokument som ska behandlas och diskuteras årligen, tas upp vid minst en 

ledarträff per termin samt att en effektiv spridning* sker till våra anställda och medlemmar (passiva som 

aktiva). 

 



Ansvarig kontaktperson 

David Gustafsson, sportchef, 0739-16 19 69, david.gustafsson@fairplaytk.se 

_________________________________________________________________________________________ 

*via hemsida, utskick, sätta upp policyn i hallen, ska finnas med i verksamhetsplanen, tränarhandboken samt 

via en verbal spridning.  

 


