Svenska Sportdykarförbundet står
för

Rent spel & Fair Play
under träning och tävling
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Inledning
Detta dokument är tänkt att hjälpa förbundet, kommittéer, klubbar och medlemmar i form av
gemensamma visioner och värderingar vid träningar och tävlingar. Innehållet skall inte ses som
styrande och direkta krav att följa, utan ett försök att i text kommunicera ut de visioner och
värderingar som Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) står för.
Dokumentet har tagits fram av styrelsen för verksamhetsåren 2008 och 2009.
Beslut att publicera det togs vid styrelsemötet 2009-03-14 av dåvarande förbundstyrelse.

Bakgrund
Inom SSDF:s sfär finns ett antal olika tävlingsdicipliner. UV-foto, UV-rugby och fensim, för att
nämna några av de som är mer eller mindre aktiva för närvarande.
SSDF:s styrelse har och har haft ett önskemål om att en arrangerad av, eller deltagande på en,
tävling inom SSDF sfär alltid ska vara likaställt i vision och värderingar, oavsett tävlingsdiciplin.
Exempelvis skall alla, oavsett kön, ålder, nationalitet, etnisk ursprung, religion, sexuell läggning
samt fysiska och psykiska förutsättningar känna sig välkommen till SSDF. Detta har tydliggjorts
i SSDF:s ”Jämställdhetsplan” framtagen 2009.
Vad som saknats har varit vilka outtalade och standardiserade regler som bör följas vid tävlingar
inom SSDF:s sfär. Känsla för ”Fair play”, gott ”sportsmanskap”, ”rent spel”, ”bemötande mot
andra tävlingsdeltagare” – listan kan göras hur lång som helst med vad de flesta redan vet, men
som inte fanns nedtecknat.
Riksidrottsförbundet har också uppmärksammat bristen och har under 2002-2003 i ett
idédokument; ”Idrotten vill”, haft frågor som rör rent spel som en av huvudpunkterna. I detta
dokument har text från Riksidrottsförbundets idédokument inarbetats.
Vidare vet SSDF att dess verksamhet påverkar miljö i vissa avseenden, alltifrån transporter, med
koldioxidutsläpp som följd, till förbrukning av naturens resurser i varierande omfattning. I detta
dokument finns därför en särskild punkt som berör miljöperspektivet vid tävling.

Tävling och träning inom SSDF:s sfär
Respekt mot varandra
Idrotten är till hela sin idé internationell. De olika tävlingsdiciplinerna inom SSDF medför
kontakter mellan olika nationer på alla nivåer och breddar våra kontaktytor. Den ökar vår
förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna.
Andra människor, orter, länder och världsdelar har sina värderingar och de är dessa som skall
respekteras vid tävling och träning inom SSDF sfär.
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Vid tävling och träning står SSDF för:
− Absolut nolltolerans mot all form av främlingsfientlighet. Detta innebär exempelvis att
skällsord med etnisk koppling och negativ särbehandling på grund av rastillhörighet direkt
och konkret bör stävjas.
− Inget hån, skällsord eller menligt negativ fysisk beröring skall accepteras. Detta innebär
exempelvis att mot person eller lag riktade svordomar eller knuffar inte hör till före, under
eller efter verksamhet inom SSDF:s sfär.
− Vi främjar ett vårdat språk, utan svordomar och nedlåtande kommentarer. Vi respekterar och
lyssnar till allas åsikter. Detta innefattar instruktörer, tränare, ledare, domare, deltagare och
utövare samt föräldrar och släkt som kan närvara före, under och efter verksamhet inom
SSDF:s sfär.
− Instruktörer, tränare, ledare och domare föregår med gott exempel då de har en betydande
roll vilken kan ses upp till, de betraktas som förebilder och ”ska veta bäst”.

Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla och träna
om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar SSDF för en konsekvent
regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan, för att
skapa en positiv miljö för såväl utövare som supportrar. SSDF främjar ett föredömligt språk och
uppförande före, under och efter verksamhet för att bistå med en positiv och utvecklande miljö
för barn, ungdomar och vuxna.
Vid tävling och träning står SSDF för:
− SSDF tar avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat – doping –
för att uppnå bättre resultat. Som notis kan tilläggas att SSDF till 100 procent aceepterar
Riksidrottsförbundets oförutsedda kontroller mot användandet av otillåtna preparat.
− Under tävling och träning följs de regler som finns uppsatta. Detta innebär exempelvis att
otillåtna hjälpmedel eller ”tjuvknep” skall motarbetas, likväl i det egna laget som hos
motståndarens.

Övrigt
Vid tävling inom de olika tävlingsdiciplinerna finns ett antal oskrivna moraliska och etiska regler
som lämpligtvis bör följas. Dessa gäller nästan oavsett vilken sport som avses. Naturligtvis är det
möjligt för förbundet, kommitté, klubb eller deltagare att lägga till sin egen speciella så länge
syftet är att skapa en bättre miljö och stämning för deltagare, funktionärer, åskådare, supportrar,
etc. Alla som deltar, direkt eller indirekt, vid tävlingen drar nytta av en trevligare tillställning.
Vid tävling står SSDF för:
− Att tacka deltagare, domare, motståndare, funktionärer, åskådare, supportrar, etc för
genomförd insats.
− Att uppträda korrekt för förbundet, laget eller kommittén. Exempelvis att komma i tid, vara
iförd föreskriven klädsel och delta på de planerade aktiviteterna.
− Person eller lag som tävlar behandlas lika oavsett placering. Detta innebär exempelvis att
tävlande inom SSDF:s sfär gratulerar både vinnare som förlorare, även om personen eller
laget har en bättre placering än en själv.
− Att alla deltagare uppträder som bra förebilder, före, under och efter verksamhet.
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Miljö
SSDF vet att dess tävlingsverksamhet påverkar miljö i vissa avseenden, alltifrån transporter, med
koldioxidutsläpp som följd, till förbrukning av naturens resurser i varierande omfattning. SSDF
styrelse har tagit beslutet att, istället för att ”uppfinna hjulet igen” och arbeta fram ett eget
miljödokument, ta del av och använda det redskap som redan finns framtaget.
Vid tävling står SSDF för:
− I den mån det är möjligt skall en tävling/arrangemang i SSDF arrangeras som ”grönt
arrangemang” i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrottens miljöhandbok”.
”Idrottens miljöhandbok” finns att läsa och ladda ned på www.rf.se.
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