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Till spelarfamiljerna i Boo FF 
 
I er hand har ni nu Barnens spelregler, en liten men viktig bok som vi inom Boo FF vill sprida 
till alla våra spelare och deras familjer i åldern 9–15 år.  
 
Varje vecka går mer än 2500 barn- och ungdomar i Boo FF:s regi till träningen eller matchen 
för att utvecklas i sin idrott, ha roligt och känna gemenskap. Barnens spelregler ska bidra till 
en trygg idrott där alla barn längtar till sin idrott. Därför handlar en hel del av spelreglerna om 
rätten till information, att få påverka och veta att det finns vuxna som lyssnar när något känns 
fel.  

Boken och spelreglerna har under 2018 tagits fram av Riksidrottsförbundet och Bris och vi 
hoppas att den ska inspirera till viktiga samtal om barns och ungdomars rätt till ett tryggt 
idrottande i vår förening.  

Barnens spelregler: 

1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt. 

2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor. 

3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna. 

4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp. 

5. Inget barn ska bli utsatt för våld. 

6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier. 

7. Alla barn har rätt att känna sig delaktig i sin förening 

Inom Boo FF fortsätter vi även på andra sätt att jobba för en ”Trygg 
Förening”, bland annat genom att: 

• Fortsätta lägga fokus på vår värdegrund – ”En förening att vara 
stolt över” 

• Tydligt ta avstånd från mobbning, trakasserier och övergrepp i 
policydokument 

• Ställa krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur 
Polisens belastningsregister  

• Ha tydliga regler kring alkohol, tobak och dopning 
• Ge möjlighet att även anonymt kunna berätta om sådant som 

oroar via vår orostelefon eller i vårt feedbackformulär  

Läs mer på www.booff.se Klicka på Trygg Förening högst upp 

http://www.booff.se/
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