Fair Race – Före-Under-Efter
Till förare, team och funktionärer
Fair Race vänder sig till alla inom bilsporten.
Du som förare, co-driver, team - kamrat och funktionär bör tänka på att ju bättre vår bilsport
ses och uppmärksammas i press och hos allmänheten, desto lättare kan vi få utrymme för en
utvecklande Bilsport och det är svårt att kritisera någon som är glad och positiv.
Alla inom Bilporten vill vara med och utveckla en schystare bilsport!
I alla lägen bör vi uppmuntra i stället för att kritisera och uppmärksamma allt det som är bra.
Alla vill bli bekräftade på ett bra sätt. Om vi ska kritisera bör vi göra det på ett positivt sätt.
Jag beter mig respektfullt mot tävlande och funktionärer, om jag är missnöjd med domslut
använder jag mina formella rättigheter att överklaga – jag skäller inte på den domare eller
funktionär som fällt domslutet.






Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!
Uppmuntra i stället för att kritisera!
Uppmärksamma det som är bra!
Granska kritiskt på ett positivt sätt!
Använd inte social medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom SBF

All forskning visar att:
Den framgångsrike föraren är aktiv/vill synas och ge bra PR för sig själv samt intressera sig
för andra på ett ärligt och positivt sätt. En förare som kränker andra och även är negativ,
kritiskt mot sig själv är en förlorare. Träna på att lyssna och vara lyhörd på andra, då lär du
dig och du blir mer aktiv och kan utveckla dig som förare.
Din inställning bör vara:
Inom motorsporten vill alla bli vinnare och göra så gott vi kan! Alla vill ha roligt och
tävlingar ska väcka ditt och andras intresse. Du ska gå från en tävling med ett leende. ”Alltid
lärde jag mig något” ska du säga till dig själv.
Det är viktigt att vi förstår att alla inte har samma förutsättningar och förmåga och de är just
de som du bör uppmärksamma positivt. Det är genom dem du utvecklas.
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