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Ledstjärnor för dig som åkare 
För alla aktiva är det viktigt att respektera följande ledstjärnor som utgår från Svenska Konståkningsförbundets 
principer om bland annat: 

• Behandla alla kompisar lika. 
• Visa respekt och följ vår värdegrund och våra regler. 
• Lyssna på och se andra kompisar. 
• Ge beröm. 
• Hjälp och stötta dina kompisar i med- och motgång. 
• Prata med andra. 
• Sprid positiv energi. 

 

Ledstjärnor för dig som tränare 
För dig som tränare är det viktigt att respektera följande ledstjärnor som utgår från Svenska 
Konståkningsförbundets principer om bland annat: 

• Är medveten om att du är en förebild för dina åkare – i alla sammanhang. 
• Lyssnar och bryr dig om och ser alla och inte har favoriter. 
• Som har första prioritet att utbilda och utveckla konståkare på bästa sätt, inte samla priser. 
• Som utbildar kontinuerligt för att få de bästa möjliga förutsättningar för de som du tränar. 
• Är lyhörd och känner av hur gruppen mår. 
• Tar kontakt med föreningens styrelse för hjälp om så behövs. 
• Följer föreningens värdegrund, verksamhetsplan och övriga dokument som gäller för föreningen. 
• Vid de tillfällen då åkarna delas in i grupper finns hos tränarna en medveten tanke bakom 

gruppkonstellationen för att i största möjliga mån sträva efter trygghet och en bra utvecklingsmiljö. 
• Våra tränare har åtaganden i sina respektive tränaravtal som bland annat innefattar ovanstående 

ledstjärnor och förväntas uppfylla dessa. 

 

Ledstjärnor för dig som förälder/vårdnadshavare 
För dig som vårdnadshavare/förälder är det viktigt att respektera följande ledstjärnor som utgår från Svenska 
Konståkningsförbundets handbok för föräldrar som vill stötta och stärka sina konståkande barn, Att vara 
konståkningsförälder: 

• Våra aktiva är främst barn och ungdomar. 
• Tränarna planerar och leder träningen. 
• Domarna dömer och de är människor. 
• Styrelseuppdrag och andra fasta funktionärsuppgifter utförs ideellt. 
• Alla gör så gott de kan. 


