S E G L A
  värdegrund

STÄNDIG
UTVECKLING

• I RÖSS strävar man efter att
ständigt utvecklas som seglare
och kompis oavsett om man är
nybörjare eller seglar på elitnivå.
• RÖSS satsar på jollesegling
som idrott, med träning och
tävling för juniorer på alla nivåer.
• I RÖSS fokuserar vi på prestation; vad är du nöjd med, vad
har du lärt dig, istället för vilken
plats kom du på.
• Som RÖSS tränare strävar
man efter att ständigt utveckla
sitt ledarskap. Tränarna har
ansvar för att alla barn blir
sedda och får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
• RÖSS som klubb utvecklas
ständigt för att på bästa sätt
leda verksamheten för seglande barn och ungdomar.

ENGAGEMANG

GLÄDJE

LAGANDA

ANSVAR

• RÖSS är byggt på ett stort ideellt engagemang från många.
• RÖSS tränare har ett stort engagemang i klubben och i att
lära barn och ungdomar att
segla.
• Som förälder engagerar man
sig i klubben och blir delaktig
i verksamheten som funktionär,
på arbetsdagar, i utskott eller i
styrelsen, ett engagemang som
ger ett gemensamt intresse och
kunskap om segling.
• Alla aktiviteter i RÖSS genomförs med stor omtanke. Alla
som kommer till RÖSS skall
känna sig välkomna!

• Att segla är roligt!
• I seglarskolor och prova-på 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.
• RÖSS ledare har en viktig roll
att förmedla glädjen i segling.
• I RÖSS peppar och hjälper vi
varandra och vi fokuserar på
det positiva.
• I RÖSS är det ett mål i sig att
ha roligt!

• RÖSS är byggt på laganda
och gemenskap.
• Segling är en individuell sport
och i RÖSS 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,
båttrim mm.
• RÖSS har en fadderverksamhet, äldre seglare är faddrar
åt yngre och äldre och erfarna tränare blir mentorer för
de yngre ledarna.

• Som seglare i RÖSS har man
ansvar för att göra sitt bästa,
vara väl förberedd, rätt klädd,
lyssna på sin ledare och vara
schyst mot andra.
• RÖSS tränare har ett stort ansvar för att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
RÖSS ledare är viktiga förebilder för seglarna. Tränarna använder RÖSS båtar och material på ett ansvarstagande sätt.
• I Hammar är vi gemensamt
ansvariga för att sköta om lokalen och hamnplanen.
• Alla har ett gemensamt ansvar
att representera RÖSS på ett
positivt sätt utanför klubben.

