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VERKSAMHETSIDÉ

Vi bedriver skyttesport i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

SKYTTESPORTENS VÄRDEGRUND

Glädje och gemenskap, Ansvar, Rent spel, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med

Skyttesporten vill

– att alla skall känna sig trygga och välkomna till en prestigelös sport med många kringaktiviteter och
mycket glädje.
– att alla ska kunna delta och behandlas lika oavsett ålder, förutsättningar, ambitionsnivå, religion
och etnisk bakgrund eller sexuell läggning och det ska råda jämlikhet mellan könen.
– öka rekryteringen av ledare från grupper som idag är underrepresenterade, såsom ungdomar,
kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund.
– att beslut förankras i organisationen och att alla har rätt att uttrycka sin mening men att demokratiskt fattade beslut följs av alla.
– att rättvis behandling (Fair play) och en dopingfri idrott ska vara en självklarhet.
– att alla ska agera föredömligt, följa regler samt ta ett ansvar för ett hållbart samhälle.
– att skyttesporten för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och
följa FN:s konvention om barns rättigheter.
– att föreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och
bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och
andra.
– ge barn och ungdomar en meningsfull fritid där hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
– att tränare och ledare erbjuds goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap.
– att medlemmar erbjuds utbildning som stimulerar till personlig utveckling och därmed föreningens
utveckling.
– skapa tävlingsaktiviteter som passar alla samt stimulera till aktiviteter som inte enbart syftar till
tävlingsutövandet.
– att tävlingsverksamhet för barn (upp till 13 år) huvudsakligen ska ske lokalt och resultaten ska ges
liten uppmärksamhet.
– att alla som har ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra detta.
– att tävlingsverksamheten ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och idrottslig utveckling.
– skapa en långsiktig elitsatsning som resulterar i finalplatser och medaljer i de stora mästerskapen
EM, VM och OS.
– arbeta för att föreningarna ska ha goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.
– föra en öppen, snabb och korrekt kommunikation med medlemmar, intressenter och omvärld.
– aktivt medverka i samhällets debatter som berör vår verksamhet.
– nå de utbildningsresultat som Försvarsmakten har satt upp.
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