
Verksamhet för  
barn och föräldrar



Som medlem i Synskadades Riksförbund får:

BARN:
Läger, temahelger och resor
Varje år ordnar vi läger och aktiviteter för barn och unga. 
Emellanåt blir det någon resa för de upp till 18 år. 

Tidningen Oboj
Medlemmar mellan sex och arton år får taltidningen Oboj. 
Den kommer ut sex gånger per år på daisyskiva och som 
podcast. Läs mer på: srf.nu/oboj

Barn- och ungdomsråd
I SRF:s barn- och ungdoms råd kan du vara med och  
påverka frågor som rör barn och unga med synned sättning.  
Kontakta oss om du vill vara med – din åsikt är viktig!

Stödperson/fadder
En fadder är en ung vuxen med synnedsättning som  
du kan du snacka med om allt du funderar över. Vill du ha  
en fadder eller vill du själv bli fadder – hör av dig!

Barnsidor på webben
På vår webbplats: srf.nu/ung kan du läsa mer om vad  
vi gör för dig som är under 18 år.

FÖRÄLDRAR och ANHÖRIGA:
Föräldra- och anhörigkurs
Vartannat år ordnar vi en föräldrakurs och vartannat år en 
kurs för anhöriga. Förutom att tala om barnets utveckling 
och hur den kan stimuleras talar vi om vad samhället kan 
göra för er. Att dela erfarenheter och knyta kontakter är 
även det en viktig del i våra kurser.

Kontaktförälder
Vill du ha stöd i föräldrarollen och tala med någon som 
också har barn med synnedsättning? Hör av dig till någon 
av våra kontaktföräldrar. Du finner dem på:  
srf.nu/kontaktforaldrar
Vill du själv vara ett stöd för andra – kontakta oss!

Tidningen Perspektiv
Som medlem får du vår tidning Perspektiv som kommer ut 
sex gånger per år. Där tar vi upp ämnen som berör personer 
med synnedsättningar och deras anhöriga. Tidningen finns 
i tryckt form, i punktskrift och på Daisyskiva. Hör gärna av 
dig om ämnen du vill att vi skriver om: srf.perspektiv@srf.nu

Vattenkrig på 
sommarlägret.
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På besök i Zambia

– så funkar det med vintersport

– därför nås inte alla av 

information om hiv och aids
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ROMEO
Romeo Warsi, tio år, imponerar både tränaren, brorsan och 

kompisarna på planen. När han inte har träning eller match med 

hockeylaget drömmer han om att spela i NHL. 

– Hockey är kul för det går snabbt! Det känns som att 

åka motorcykel, säger han.

text & foto: Therese Selén

H
jälmar, benskydd, axelskydd, handskar, 

klubbor sprids ut på träbänkarna i om-

klädningsrummet. Hockeytrunkar, så 

stora att spelarna själva kan krypa ner i dem, 

fyller upp golvutrymmet. 

– Ska jag ta på mig matchtröjan? undrar Ro-

meo och drar sedan på sig den gulsvarta tröjan 

med det stora AIK-emblemet på magen.

Pappa Sherry hjälper till med att dra åt och 

knyta Romeos skridskor innan det är brorsan 

Oceans tur att få samma hjälp. Rummet fylls 

med föräldrar och barn i 09:ornas lag. Träning-

en ska strax börja. 

– Jag tycker det är coolt att Romeo kör! Även 

fast han inte ser på långt håll, säger Ocean War-

si, åtta år.
– Det går oftast bra. Ibland missar jag puck-

en när jag får pass, och ibland gör jag mål, sä-

ger Romeo. 

Romeo bor norr om Stockholm och började spela 

hockey när han var fyra år och har redan spelat i 

mer än halva sitt liv. Åkt skridskor har han gjort 

ännu längre än så.

– Det är kul att åka skridskor, man får göra 

en massa saker med fötterna. Till exempel cros-

sover. Då korsar man fötterna över varandra 

samtidigt som man åker. Det är jättekul för då 

går det mycket snabbare, säger han. 

Romeo har en synnedsättning som innebär 

att han ser suddigt och inte så bra rakt fram. 

Något som såklart blir en utmaning när det gäl-

ler en sport som går snabbt och kräver att man 

har koll på pucken och annat.

– Om jag har en sarg framför mig kan jag 

tänka att jag ska krocka. Men jag brukar 

alltid svänga jättesnabbt. Pappa kan 

också ropa att det är en sarg el-

ler bom framför.

Tidigare spelade Ro-

meo i 07:ornas lag, med de jämngamla kom-

pisarna. Men när de började spela på en stör-

re plan blev det bättre för Romeo att byta till 

Oceans lag. Nu spelar de båda bröderna med 

09:orna. Och det finns flera fördelar med att 

vara i samma lag. 

– Det är bra för Romeo brukar släppa passar 

till mig. Det är roligt, säger Ocean.

Kan ni bråka med varandra när ni spelar?

– JA! ropar båda i mun på varandra.

– Jag brukar fälla honom! säger Ocean och 

pekar på Romeo. 

– Jag brukar tacklas, kontrar Romeo.

– Sen jagar vi varandra. Eller, han brukar jaga 

mig, säger Ocean.

– Jag får alltid tag på dig, säger Romeo.

– Ofta fäller jag honom då, det är roligt, 

haha! skrattar Ocean.

Vad är det bästa med att spela hockey?

– Jag gillar att det går snabbt. Det känns jät-

tebra. Som att åka motorcykel, fast snabbt, sä-

ger Romeo.

– Jag gillar att göra mål och skjuta, det är ro-

ligt och det blir stor hyllning. Jag gillar också 

när man får tacklingar och tacklar andra, tyck-

er Ocean.
– Han ramlar alltid när jag tacklar honom! 

kommenterar Romeo.

– Ibland ramlar du också! skjuter Ocean in.

De går ut i ishallen. Luften är sval, röster 

och ljudet från skridskor som skär isen ekar. 

Romeo och Ocean kliver ut på isen och för-

svinner snabbt bort mot andra sidan planen. I 

dag är det dags för teknikträning. Flera koner 

och däck är uppradade i linjer på isen vid oli-

ka stationer. Tränare Richard Källstrand sam-

lar gruppen och berättar om upplägget. Romeo 

ställer sig nära för att se.

– Här borta ligger sex sju däck på rad. Här är 

det bara full fart så fort det går att åka slalom 

utan puck. Fort, fort, fort och jag vill inte att 

någon fuskar, instruerar Richard.

Romeo, Ocean och de andra spelarna radar upp 

sig. Sedan går det snabbt när de svänger runt ko-

nerna, bromsar framför dem och susar tillbaka. 

– en stjärna på isen
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•  FÖRBUNDET

FÖRBUNDET •

Dragspel, gitarr, kazoo och trummor satte ton 

på SRF:s kulturhelg. Tio barn och ungdomar 

sjöng, spelade, dansade och njöt av lägerlivet. 

text & foto: Therese Selén

– Vet ni vad jamma är? frågade en av ledarna.

– Ja, det är typ att man spelar tillsammans, 

svarade Chandana Ekvall Polet, 11 år.

Barnen och ungdomarna fick prova flera oli-

ka instrument: piano, dragspel, gitarr, kazoo, 

maracas, trummor, gurka, tamburin, triang-

el. För många var det allra första gången som 

de spelade på instrumenten, men tillsammans 

med ledarna hittade de musiken och stämde in 

gemensamt i Djungelbokens kända melodi: Jag 

vill ju va som du. 
– Det var kul att få lära sig något nytt. Vi kom 

på så många låtar och försökte göra en egen låt 

också, sa Liv Degerland, 9 år.

Höstlöv i klara färger ramade in miljön på 

Lillsveds folkhögskola, på Värmdö utanför 

Stockholm. SRF:s traditionsenliga teaterläger 

för unga hade i år bytts ut mot ett kulturläger. 

Musik, dans och film stod på schemat den sista 

helgen i september. Under en workshop i dans 

fick barnen träna på olika steg, hålla takten, im-

provisera och koordinera rörelser till musiken.

– Det bästa med läger är att man får vara med 

sina kompisar och att man får bestämma själv 

vad man vill spela. Det finns liksom inga mås-

ten, tyckte Astrid Skott, 10 år.

– Jag tyckte det var roligast att spela trum-

mor, sa kompisen Linnéa Broman, 10 år. 

På upptäcktsfärd  
i musikens värld

Musik, sång och dans var 

temat på årets kulturhelg 

för barn och unga.
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Axel pluggar juridik och ger sina bästa tips

KONGRESS 2017

TEMA  Syntolkning• En växande bransch• Så ser forskningen ut • Här utbildas tolkarna • Vi besöker studion

Marie tänder  träningspassen

Kulturläger 
för barn

• debatterna • besluten  • minglet



Utskick till medlemmar
I början av varje år skickar vi till våra barnmedlemmar  
ut information om årets aktiviteter.

Mer information
Läs mer om vad vi gör för barn och föräldrar här: srf.nu/barn  
Har du mer specifika frågor, kontakta Christine Hèli,  
telefon: 08-39 92 46 e-post: christine.heli@srf.nu

Om Synskadades Riksförbund
Vi arbetar för att personer med synnedsättning i alla åldrar ska 
kunna leva ett liv utan begränsningar. Vi är pådrivande inför 
politiska beslut och arbetar aktivt i frågor som rör bland annat 
habilitering och skola för barn och unga samt stöd till föräldrar. 
Som medlem stödjer du vårt viktiga arbete. 
Du kan även vara med och påverka vilka frågor vi ska driva. 
Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Medlemskap
Sök medlemskap för dig och ditt barn på srf.nu/medlem
Har du frågor eller vill ha hjälp att bli medlem kontakta oss via 
e-post: medlemsansokan@srf.nu eller på telefon: 08-39 91 20

Stöd vårt arbete 
Plusgiro 90 00 90-2
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Detta material finns i följande versioner: på papper i tryckt text,  
som punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 
Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00  
eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22
info@srf.nu · www.srf.nu


