
Varbergs Sim verksamhetsidé 

Vi ska på alla nivåer bedriva en verksamhet inom simidrott så att den utvecklar och engagerar 

människor i en positiv anda. Vi ska utforma vår verksamhet så att den genomsyras av 

framåtanda och glädje och ständigt utvecklas och förbättras. Alla som är intresserade av 

simidrott får vara med i vår förening. 

 

Varbergs Värdegrund 

I Varbergs Sim ska vi bedriva en verksamhet där alla känner gemenskap och där alla 

tycker det är roligt att vara med. Alla är välkomna i klubben och förväntas leva upp till vår 

värdegrund. Alla som deltar ska ges möjlighet att påverka och ta ansvar för vår verksamhet. 

Varbergs Sim bygger sin värdegrund med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets 

värderingar som finns dokumenterade i ”Idrotten vill”. 

 

S T A R K A – Handlingskraft / Drivkraft / Puls: 

Sammanhållning => Gemenskap / Kamratskap / relationer / Delaktighet 

Trygghet => Fadderverksamhet 

Attraktiva => Kvalitet / Lösningsorientering / Tränares engagemang 

Roligt => Glädje 

Kommunikation => Information / Påverkan / Samhällsnytta / Delaktighet / Lösningsorientering 

Alla => Allas engagemang 

 

Varbergs Sim Vision 

Varbergs Sim är en attraktiv klubb där vår simskola är förstavalet och antalet aktiva simmare ökar i 

alla simgrupper. 

Vi är en av de ledande simklubbarna i Västsvensk simning och har individuella samt lag på riksnivå. 

(SUMSIM, JSM, SM) 

 

Idrottens värdegrund 

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit 

överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån: 

 

Glädje och gemenskap 



Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all 

verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

 

Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att 

alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati 

och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

 

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.  

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 

samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig 

inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och 

en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

Riksidrottsförbundet 2018 


