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Trivselregler 
Stenungsunds Segelsällskaps målsättning är att alla ska känna sig välkomna och ska mötas 
med respekt. Sällskapet ska vara en trygg och positiv plats där det är trevligt att lära sig att 
segla samt lära känna nya människor. En viktig del i detta är att alla hjälps åt för att nya 
medlemmar, i form av t.ex. föräldrar till nya seglande barn, känner sig välkomna och bjuds in 
till såväl gemensamma nöjen som gemensamt arbete med klubben i olika former. 
 

Vi ska trivas 
Det innebär bland annat att 
• Jag visar hänsyn och hjälper andra, såväl barn som vuxna 
• Jag är ärlig och följer seglingsreglerna och trivselreglerna 
• Jag visar respekt och lyssnar på andra och använder ett vårdat språk 
• Jag visar en god laganda och kompisanda och mobbar aldrig 
• Jag kommer i tid till träningar och tävlingar 
 

Vi ska ha en trygg seglingsmiljö 
Det innebär bland annat att 
• Jag har alltid flytväst på när jag är ute på sjön och bär torrdräkt/våtdräkt när det är 
 kallt i vattnet 
•  Jag är rädd om vår anläggning, våra båtar och vårt övriga material 
• Jag badar inte bland båtarna i hamnen  
• Jag seglar inte iväg ensam utan följebåt från klubben 
• Jag håller koll på mina kompisar och hjälper till vid fara 
• Jag buskör aldrig med egen båt eller klubbens båtar under träning eller tävling 
 

Vi ska ha fina klubblokaler, öppna för alla medlemmar 
Det innebär bland annat att 
• Jag betalar för de varor som jag förbrukar enlig gängse prislistor 
• Jag hanterar vår utrustning på ett varsamt sätt 
• Jag diskar och städar upp efter mig, i kök, i duschar och toaletter och på andra 
 ställen 
• Jag glömmer inte att låsa och larma alla dörrar på klubbhuset och övriga lokaler, 
 som siste man ut (kolla gärna en extra gång)  
 


