
Värdegrund 
  

  

Fastställd av styrelsen 2020-06-29 
Revideras varje år vid första ordinarie styrelsemötet efter konstituerande. 

  

 
Inledning: 

 
Vi vill med vår värdegrund göra tydliga ställningstaganden och värna beteenden som finns inom 
skyttesporten, där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer. 

 
Vi verkar tillsammans för en gemenskap och klubbkänsla och i vårt agerande vill vi uppfattas som 
ärliga, ödmjuka och tydliga. Vi är sympatiska och har en vänlig ton både på och utanför skjutbanan – 
gärna med glimten i ögat och med en stor portion humor och självdistans. Klarar vi detta är det 
viktiga steg för att leva upp till vår värdegrund. 

  

 
Våra ledord är: 

 
• Glädje och gemenskap 
• Allas lika värde 
• Trygghet och säkerhet 
  

 
Glädje och gemenskap 
Med glädje menar vi att idrott för barn är lekfull och att glädje är viktigt för barns utveckling både på 
och utanför skjutbanan. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra 
och prestera mera oavsett ålder och förutsättningar. 
 
Med gemenskap menar vi klubbkänsla och kamratskap. Vi agerar välkomnande mot nya medlemmar 
och anstränger oss för att ge besökare och gäster ett gott intryck. Nybörjare får spontant stöd och 
tips med sitt skytte av erfarna skyttar. 

 
Vi är fokuserade på vårt skytte och att samtidigt ha trevligt tillsammans. Medlemmarna är trevliga 
mot varandra och våra gäster. Vi bjuder in och informerar om evenemang och tävlingar inom och 
utom klubben samt att vi uppmuntrar våra medlemmar att följa med på dessa och andra aktiviteter. 

 
Med glädje och gemenskap menar vi även att våra barn och ungdomar ska känna sig trygga i att 
skaffa sig nya vänner och bekantskaper i skytte-Sverige som kan bestå och utvecklas i vuxen ålder. 

  

 
Allas lika värde 
Klubben är öppen för alla skyttar oavsett ålder, kön, hudfärg eller religion. Så många som möjligt, 
oavsett socioekonomisk situation, ska ha råd att vara med i verksamheten. Alla ska ha en positiv 
upplevelse av sitt skytte och miljön på klubben. 
  



 
Trygghet och Säkerhet 
Alla som kommer till föreningens verksamhet ska alltid känna sig trygga i att inte utsättas för någon 
form av mobbing eller trakasserier. I vår barn- och ungdomsverksamhet ska alla få vara sig själva och 
bli sedd för den man är. 
 
I vår verksamhet arbetar vi efter säkerhetsbestämmelserna i SäkB, se länk eller qr-kod nedan 

 
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/sakb/sakb_2020.pdf 

 

SäkB är ett styrdokument som reglerar bestämmelser vid allt civilt skytte på bana och fältskytte. 

 
I vår verksamhet har vi en nolltolerans mot doping, droger och alkohol. 

 
Våra ledare utbildas kontinuerligt och håller sig uppdaterade vad gäller både ledarskap och säkerhet. 

 
Vi uppmuntrar våra ungdomar att vara hjälpledare åt våra yngre för att få en naturlig rekrytering av 
nya ledare. 

 
Om vi är tydliga i vårt arbete minimerar vi säkerhetsriskerna med undermålig utrustning och 
anläggningar. 

 

https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/sakb/sakb_2020.pdf

