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Sverok - Spelhobbyförbundet
Sveriges största ungdomsförbund
Våra medlemmar organiserar sig i
föreningar och samlar, utvecklar och
sprider spelkulturen. De huvudsakliga
verksamheterna utgörs av e-sport,
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel

och bordsspel bland många andra.
Sverok arbetar aktivt med att främja
och tillgängliggöra spelhobbyn för så
många som möjligt.

Genom spelkartan.se kan du enkelt
komma i kontakt med spelföreningar
och hitta spelaktiviteter i din närhet.

spelkartan.se
KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE! — @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK
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E-SPORTEN
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E-SPORTEN – EN DEL AV SVEROK
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund
med 83 000 medlemmar i 1 300 föreningar
över hela Sverige. Våra medlemmar spelar
alla sorters spel; allt från brädspel, rollspel
och figurspel, till lajv och cosplay, datorspel
och TV-spel. De är även engagerade inom
områden som fantastik och östasiatisk
populärkultur.
Våra medlemmar startar föreningar som de
driver tillsammans på egna villkor. Sverok
finns alltid med för att stötta om föreningen
har några frågor om att driva en förening
eller om spel.
Sverok hjälper medlemmarna att utveckla
sitt intresse och sin hobby genom att
exempelvis dela ut ekonomiskt stöd,
arrangera fantastiska aktiviteter och
tillhandahålla försäkringar och utbildningar.
Alla är välkomna att gå med i en befintlig
förening eller starta en ny!

Sverok har idag ca 90 000 medlemmar
som är aktiva inom e-sport. När man tävlar
i TV- och datorspel kallas detta för e-sport.
Ofta spelar man med och mot varandra
online men man kan även koppla ihop sina
datorer och tävla i nätverk, i så kallade LAN.
Hård träning, samarbete och mental styrka
är avgörande för framgång i e-sport. Genom
att spela utvecklar man sin förmåga till
problemlösning, att snabbt fatta logiska
beslut och analysera information. Genom
text- eller röstchat kommunicerar man med
varandra för att hjälpas åt i spelet. På så sätt
lär man sig även att arbeta tillsammans med
andra och spelandet blir en social plattform.
Att spela TV- och datorspel är både kul och
lärorikt.
Det finns flera tävlingar på både
internationell och nationell nivå, där
prissummorna är stora. Sverige har några av
världens bästa e-sportlag i den här snabbt
växande sporten.

SVENSK E-SPORTS
CODE OF CONDUCT
Sveroks projekt Respect All, Compete
har i samarbete med 11 av Sveriges
största e-sportorganisationer tagit fram
en uppförandekod för e-sporten; Svensk
e-sports code of conduct.
Koden innehåller etiska regler för
e-sportarrangemang på alla nivåer och
riktar sig till såväl arrangörer som spelare
och föräldrar. Tanken är att reglerna och de
konkreta tipsen ska hjälpa till att skapa en
trygg och inkluderande miljö inom e-sporten.
Hur kan du som spelare agera för
att e-sporten ska bli mer öppen och
välkomnande? Hur kan du som arrangör
ordna e-sportevenemang som främjar en
positiv spelkultur? Hur kan du som förälder
eller anhörig stötta ditt barn?
Förutom konkreta regler innehåller
dokumentet också en utbildningsdel. Den
kan spelare, arrangörer och föräldrar ta del
av för att få tips på hur vi kan utvecklas i våra
olika roller inom e-sporten.

Ta del av ditt barns fritid
Engagera dig och lär dig mer!
TV- och datorspel är populärt bland barn
och unga och det är inte alltid man som
förälder har koll på allt som händer i spelets
värld. Var inte rädd att ställa frågor och
engagera dig i ditt barns fritid. Spela gärna
tillsammans med ditt barn, på så vis får du
som förälder insikt i vad ditt barn upplever
genom spelet och ni kan dela spelglädjen
tillsammans. Tänk på att olika spel har olika
åldersrekommendationer, de finns på alla
nya spel och kan vara en bra vägledning.
För mer information om Sverok, e-sport
och föräldraengagemang surfa gärna in på
sverok.se/foralder/

Starta förening

Bli en del av Sverok – Spelhobbyförbundet

Att vara aktiv i en förening ger erfarenheter
av demokrati och ansvarstagande och är inte
minst en tung erfarenhet att sätta på ditt CV.
Det är väldigt enkelt att starta och driva en
förening. Du behöver ha minst två vänner
att driva föreningen med och det finns
vissa steg ni behöver gå igenom innan
ni har en förening. Först bestämmer ni
tillsammans att ni vill bilda en förening
och vad föreningen ska heta, att ni vill
anta stadgar (regler för hur föreningen ska
drivas – enkla stadgar som föreningen kan
använda finns på sverok.se), vilka som sitter i
styrelsen och vilka poster (i regel ordförande,
kassör och sekreterare) personerna ska ha
och vem som ska vara revisor och granska
föreningen. Sen är det klart! Det är bra om ni
skriver ner vad ni har beslutat i ett protokoll
som signeras av två personer.
Du kan enkelt starta en förening genom
starta.sverok.se!

