
Värdegrundspolicy för Bowlingklubben Frisk 

Huvudsyftet för oss inom Bowlingklubben Frisk är att verka inom och utveckla 

bowlingsporten i Västerås. Detta skall ske genom att alltid fokusera på de delar 

som tillsammans utgör vår värdegrund inom föreningens verksamhet. 

Värdegrunden har sin utgångspunkt från de värdegrunder som präglar vår 

svenska idrottsrörelse där Riksidrotts-förbundet genom sitt dokument ”Idrotten 

Vill” tagit fram riktlinjer för svensk idrotts ändamål, värdegrund och vision. 

Från detta finns mycket goda tankar att hämta, och mycket av det vi i BK Frisk 

försöker göra är starkt kopplat till vad som återfinns i dokumentet.  

Vi jobbar för att vår idrott ska uppfylla följande punkter: 

 
Glädje och gemenskap 
Glädje är ett tillstånd då vi har roligt och mår bra. Vi tror att både barn, ungdomar och vuxna utvecklas mer inom 

vår idrott om man samtidigt mår bra och tycker idrottsutövandet är roligt. Genom att känna att man utvecklas 

inom vår idrotts gemenskap försöker vi få individen att utvecklas utifrån var och ens förutsättningar. Deltagande 

i våra aktiviteter skall vara en källa till lycka och glädje för alla inblandade, både utövare, ledare och föräldrar. 

Många börjar idrotta och engagera sig i idrotten för att fysisk aktivitet, prestation, tävling, gemenskap och 

kamratskap ger dem glädje. Vi tror på att ett förhållningssätt som sätter glädjen i främsta rummet är smittsamt 

och stärkande för människorna i föreningen och därmed för hela föreningens utveckling och sammanhållning. 

 
Allas rätt att delta 
Inom verksamheten i BK Frisk ska alla som vill ha rätt att vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

Nationalitet, ålder, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, fysiska eller psykiska förutsättningar ska inte vara 

något hinder för att delta på lika villkor i föreningens verksamhet. Genom att vi är en mindre förening har vi en 

större möjlighet att anpassa våra aktiviteter utifrån både gruppens och individens speciella behov. Vi vill bedriva 

och utveckla all verksamhet så att den ger alla som deltar en känsla av kamratskap och social gemenskap. Att 

alltid se individen, allas lika värde och möjligheter är ett förhållningssätt som ska genomsyra alla våra ledare och 

funktionärer. 

 
Rent spel 
Rent spel är en känsla för ärlighet och en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att vi håller oss 

inom ramarna för idrottens regelverk och en god etik och moral. Vi verkar aktivt mot mobbing, trakasserier och 

olämpligt uppträdande både i och utanför bowlinghallen. Vi tillåter aldrig fusk eller doping och har som mål att 

kontinuerligt utbilda våra aktiva i dessa etiska frågor. Rent spel måste vara ett förhållningssätt mellan alla 

människor som är aktiva i föreningen - spelare, föräldrar, ledare, funktionärer, förtroendevalda etc. för att 

respektera, stötta och uppmuntra varandra. Vi ställer krav på alla som rör sig kring föreningen att respektera 

dessa värderingar och agera i linje med dem. 

 
Demokrati och delaktighet 
Demokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde enligt föreningsdemokratins spelregler. Delaktighet 

och inflytande innebär att alla som deltar i föreningens verksamhet som medlemmar också har rätt at göra sin 

röst hörd. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt där allas rätt att höras skall stå i centrum oavsett 

bakgrund eller ålder. All vår verksamhet ska bedrivas så att den främjar föreningsdemokratin och delaktigheten i 

verksamheten vilket också gör att fattade beslut respekteras av alla inom den demokratiska organisationen. 

 
Barn och ungdom tillsammans med seniorverksamhet 
Vår värdegrund gäller för alla delar av vår verksamhet, både för barn- och ungdomsverksamheten samt 

seniorverksamheten. Genom en bra och livaktig barn- och ungdomsverksamhet hoppas vi kunna utveckla och 

säkerställa framtidens seniorverksamhet. Vi är en idrott för alla åldrar och ser det som en av idrottens styrkor att 

alla kan idrotta tillsammans oberoende av ålder. En god breddverksamhet både på bland barn och ungdomar 

samt inte minst bland seniorer är en förutsättning för att klubben skall kunna sikta högre i dess serieverksamhet.  

 

Alkohol och droger 
En medlem under 18 år nyttjar inte alkohol och droger. Övriga medlemmar, tränare och funktionärer är aldrig 

påverkad av alkohol i samband med träning eller tävling. Dessa avstår från sådan alkoholkonsumtion på fritid 

som riskerar att gå ut över klubben och dess medlemmar. En medlem, tränare eller funktionär brukar inte illegala 

droger vid något tillfälle. 

Alla inom klubben har ansvar att arbeta alkohol- och drogförebyggande. När en medlem, tränare eller funktionär 

ser tecken på missbruk eller påverkan hos någon knuten till klubben har denne ett ansvar att agera och även göra 

tränare och styrelsen uppmärksam på detta. En alkohol- och drogpåverkad person ska omedelbart avvisas från 

träning eller tävling.  

Brott mot denna policy kan som konsekvens innebära uteslutning ur klubben 

 

Denna värdegrund är tagen av årsmötet för BK Frisk 2016-06-01 och gäller som grund för att utveckla 

föreningens verksamhet inom alla dess olika aktiviteter. 


