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På BOJK strävar vi efter att
ständigt utvecklas som
seglare och kompis, oavsett
vilken nivå man seglar på.

BOJKs verksamhet bygger
på ett stort ideellt
engagemang från många
medlemmar.

Att segla är roligt och coolt!

BOJK är byggt på laganda
och gemenskap.

Som seglare på BOJK har
man ansvar att försöka att
göra sitt bästa, att segla
ärligt och att respektera
andra seglare och ledare.

BOJK satsar på jollesegling
som idrott, med träning och
tävling för barn och
ungdomar på alla nivåer.

BOJKs tränare har ett stort
engagemang i klubben och i
att lära barn och ungdomar
att segla.

I seglarskolan är det
viktigaste att ha roligt och
känna sig trygg.

Segling är en individuell
idrott men på BOJK
fungerar vi som ett lag med
gemenskap också när vi
reser på tävlingar och läger.

BOJKs tränare och ledare
ska bedriva verksamheten
på ett ansvarsfullt sätt.

På BOJK fokuserar vi på
prestation, inte resultat;
vad är du nöjd med, vad har
du lärt dig, istället för vilken
plats du kom på.

Som förälder engagerar
man sig i klubben och blir
delaktig i verksamheten i
stort och smått.
Tillsammans skapar vi ett
gemensamt intresse för
segling och för alla barn och
ungdomar i klubben.

I träningsgrupperna är
seglingen mer ambitiös och
kräver koncentration, men
man det är fortfarande
viktigast att alla har roligt
tillsammans och att alla
känner glädje till seglingen.

Vi vill att alla ska hjälpas åt.
Man hjälper sina
seglingskompisar , äldre
seglare hjälper de yngre och
som förälder hjälper man
även andras barn.

Alla tränare, ledare och
föräldrar på BOJK har
ansvar för att alla möts med
välkomnande och respekt.

Som tränare på BOJK
strävar man efter att
ständigt utveckla sitt
ledarskap. Tränarna har
ansvar att se till att alla barn
blir sedda och kan utvecklas
i sin egen takt.

Alla aktiviteter på BOJK
genomförs med respekt och
omtanke. Alla som kommer
till BOJK ska känna sig
välkomna!

BOJKs ledare och tränare
har en viktig roll att
förmedla och locka fram
glädjen i seglingen.

BOJK utvecklas ständigt för
att på bästa sätt leda
verksamheten för seglande
barn och ungdomar.

På BOJK hjälper och stöttar
vi alla varandra och
fokuserar på det positiva.
Att ha roligt är ett mål i sig!

Alla på BOJK har ett
gemensamt ansvar att
representera BOJK på ett
positivt och
förtroendeskapande sätt.

