
 

 

Tullus SG skidskytte - Värdegrund          
 

Bakgrund  

Tullus SG skidskytte är en ideell förening där huvudinriktningen är att, i vårt upptagnings- 

område Jämtlands län, bedriva skidskytteverksamhet på tränings- och tävlingsnivå. Denna verksamhet 

riktar sig till alla som deltar i föreningens verksamhet, såväl skidskytteintresserade vuxna som 

barn/ungdomar.  

 

Tullus SG skidskytte ska sträva efter att vara en attraktiv förening för alla skidskytteintresserade i 

Jämtlands län. Ett led i denna strävan är detta värdegrundsdokument. 

 

Alla får vara med 

Vi ska uppfattas som en positiv och attraktiv förening för alla skidskytteintresserade.  

Vi vill verka för att många barn och ungdomar i Jämtlands län engagerar sig i vår verksamhet.  

Vi vill skapa ett livslångt intresse för skidskytte så att även många vuxna engagerar sig i verksamheten.  

Varje individ ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar, för att bli så bra som hon/han 

vill, i en god och tillåtande miljö. 

 

Vi erbjuder innehållsrika träningar som passar alla åldrar och nivåer. I föreningen välkomnar vi såväl 

elitsatsande aktiva som de som vill delta bara för att det är roligt att träna.  

Gemenskap 

Vår verksamhet skall kännetecknas av glädje och gemenskap. 

Vi vuxna är, och ska verka som, goda förebilder. 

Vi ska ha ett gott samarbete med andra föreningar, och en positiv inställning till deras ledare, verksamhet 

och medlemmar.  

Utveckling 

Vi uppmuntrar alla att hålla på med andra fritidsaktiviteter/idrotter jämsides med skidskyttet. 

Barnen och ungdomarnas skolarbete skall prioriteras framför föreningsverksamheten.  

 

Ansvarig 

Ansvarig för värdegrunden och att den årligen ses över är Tullus SG skidskyttes styrelse. Arbetet med 

värdegrunden ska hållas levande och förankras i verksamheten. 

 

 



 

 

Alkohol och drogpolicy 
Tullus SG skidskytte ser det som självklart:   

Att vi vuxna i alla sammanhang skall vara goda förebilder och föredömen för våra barn och ungdomar.  

Att vi ska stödja och uppmuntra våra ungdomar till att aktivt ta ställning för sådant som är skadligt och 

nedbrytande för kroppen som: 

- användandet av alla typer av droger 

- överträning 

- sömnbrist 

- näringsbrist 

 

Att omyndiga barn och ungdomar inte brukar någon form av alkohol, tobak/snus eller andra droger.  

Att vi vuxna därför helt avstår från allt bruk av alkohol, tobak/snus eller andra droger i samband med 

idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t.e.x träningar, läger och tävlingar eller resor till och från 

dessa. 

Att vi vuxna stödjer de medlemmar som vi anar har problem med alkohol- eller annat drogmissbruk, att 

söka hjälp för detta. 

 

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 
 

Syfte  

Tullus SG skidskytte ska verka för en jämställd idrottsmiljö. 

Ingen som direkt eller indirekt medverkar i föreningens verksamhet skall utsättas för kränkande 

behandling p.g.a ras, religion, ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysiska och psykiska 

förutsättningar eller annan orsak. Alla skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Vi vill vara en förening där vi visar respekt för människors olikheter. 

 
Tullus SG skidskytte ser det som självklart:   

 

Att alla medlemmar i föreningen ska verka som goda förebilder och föredömen.  

Att valberedningen aktivt söker efter och uppmuntrar sökande som tillhör det underrepresenterade könet. 

Att inga osakliga skillnader i resurstilldelning ska finnas.  

Att ingen ska behöva utstå trakasserier, mobbning eller kränkande särbehandling. 

Att föreningen frekvent utbildar eller vidareutbildar sina ledare i detta område. 

 

Trafiksäkerhetspolicy 
 

Tullus SG skidskytte ser det som självklart att förare i personbil/minibuss ska: 

 

• vara utvilad, nykter och inte påverkad av droger eller läkemedel 

• ha god körvana av aktuellt fordon (ingen ’övningskörning’ tillåten) 

• följa gällande lagar och bestämmelser  

• planera resan med god tidsmarginal 

• anpassa körningen så att den blir miljövänlig och trafiksäker 

 

 

Som rullskidåkare i Tullus SG ska, då träning sker på vägar eller gång/cykelbanor, den aktive bära hjälm 

och refexväst och respektera övrig trafik. Grupper åker på ett led efter varandra. 


