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VERKSAMHETSIDÉ 
Bedriva skyttesport genom föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet, där vi 
tillsammans;   
- Arbetar för skyttesporten som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor. 
- Verkar för skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit. 
- Tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda. 
 

SKYTTESPORTENS VISION 
Svensk Skyttesport – idrott i världsklass. 
 

SKYTTESPORTENS VÄRDEGRUND 
‐ Glädje och gemenskap 
‐ Ansvar 
‐ Rent spel 
‐ Demokrati och delaktighet 
‐ Allas rätt att vara med 

 
Glädje och gemenskap 
Med glädje och gemenskap avses att alla skall känna sig trygga och välkomna till en prestigelös sport 
med många kringaktiviteter och mycket glädje. 

 
Ansvar 
Ansvar innebär att vi skall vaka, värna och hjälpa. Vi ska agera föredömligt, följa regler samt ta ett 
ansvar för ett hållbart samhälle både ur ett samhälls- och miljöperspektiv. 

 
Rent spel 
Skyttar skall ges möjlighet att tävla mot jämbördigt motstånd och bli behandlade rättvist. Alla ska 
behandlas lika och hög etik och moral är rättesnören. Fair play och en dopingfri  
idrott är en självklarhet. 
 

Allas rätt att vara med 
Vi ska se över förutsättningar, analysera och genomföra förändringar i syfte att alla ska ha samma 
möjligheter att delta i vår idrottsverksamhet. Detta oavsett ålder och kön, religion, etnisk bakgrund 
och sexuell läggning samt att jämlikhet ska råda mellan könen. 

 
Demokrati och delaktighet 
Beslut förankras i organisationen. Alla har rätt att uttrycka sin mening. När ett gemensamt beslut är 
fattat följer alla det. Ett demokratiskt arbetssätt skapar engagemang samt ger trovärdighet och 
öppenhet i organisationen. 
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RIKTLINJER 
 
Skyttesporten och barn/ungdomar 
‐ skapa en större återväxt inom skyttesportens samtliga grenar. 
‐ att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid där hänsyn tas till individernas olika behov, 
förutsättningar och utvecklingstakt. 
‐ stimulera till bra ledarskap för barn och ungdomar. 
‐ att ett stort ungdomsinflytande ska genomsyra organisationen. 
- Skyttesport för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa 
FN:s konvention om barns rättigheter.  
- att tävlingsverksamhet för barn (upp till 13 år) huvudsakligen ska ske lokalt och resultaten ska ges 
liten uppmärksamhet.  
- 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.  
 

Skyttesporten och breddidrott 
‐ skapa en organisation där alla platsar. 
‐ öka breddverksamheten. 
‐ stimulera till aktiviteter som inte enbart syftar till tävlingsutövandet. 
‐ skapa tävlingsaktiviteter som passar alla. 
‐ att gemenskapen ska vara öppen för alla oavsett egen ambitionsnivå. 

 
Skyttesporten och elitidrott 
‐ 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. 
‐ att tränare och ledare erbjuds goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap 
‐ att alla inblandade aktivt ska arbeta för rent spel och aktivt motverka doping och andra 
regelöverträdelser. 
‐ skapa en långsiktig elitsatsning som resulterar i finalplatser och medaljer i de stora mästerskapen 
EM, VM och OS. 

 
Skyttesporten och samhällsansvar 
‐ att medlemmarna ska utvecklas som människor. 
‐ arbeta för rent spel och en dopingfri idrott. 
‐ arbeta för ett hållbart samhälle där miljö och samhällsfrågor är viktiga. 
‐ öka medvetenheten om skyttesportens fördelar hos allmänhet,  
samarbetspartner och beslutsfattare. 
 

Skyttesporten och ideellt ledarskap 
‐ ha utbildade och duktiga ledare såsom exempelvis tränare, instruktörer och styrelseledamöter. 
‐ att ledare ska erbjudas goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap efter dennes ambitioner. 
‐ öka rekryteringen av ledare från grupper som idag är underrepresenterade, såsom ungdomar, 
kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund. 
‐ att medlemmar erbjuds utbildning som stimulerar till personlig utveckling och därmed föreningens 
utveckling. 
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Skyttesporten och organisationen 
‐ ha en tydlig organisation och struktur på verksamheterna så att den utvecklas. 
‐ arbeta för att föreningarna ska ha goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. 
‐ skapa ekonomiska förutsättningar för att utveckla verksamheten på alla nivåer. 
‐ arbeta för att säkerställa ett demokratiskt arbetssätt. 

 
Skyttesporten och kommunikation 
‐ ta vara på medlemmars åsikter för att skapa en utvecklande miljö och internationell framgång. 
‐ föra en öppen, snabb och korrekt kommunikation. 
‐ att dess medlemmar och organisationens intressenter ska vara korrekt informerade. 
‐ stärka omvärldens kunskap om organisationen och skyttesporten samt öka dess värde som idrott. 
‐ aktivt medverka i samhällets debatter som berör vår verksamhet. 
 
Skyttesporten som Frivillig Försvarsorganisation 
- informera våra medlemmar om vår roll i totalförsvaret  
- ge våra medlemmar ökade kunskaper om krisberedskap.  
- aktivt delta i utvecklingen av det civila försvaret.  
- stärka omvärldens kunskap om vår roll som förstärkningsresurs för totalförsvaret. 
- lämna stöd till Försvarsmakten 
 


