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Värdegrund Gustavsbergs Ungdomsbandy 

Det här vill vi stå för! 

 Idrottsglädje 
 Respekt 
 Utveckling 
 Mångfald 

Vad betyder det?  Vad behöver vi göra då?  

 

IDROTTSGLÄDJE  

betyder… 

- att vi tränar, spelar och engagerar oss i bandy för att det är roligt – och visar det för våra 
unga spelare 

- att vi har en positiv stämning på planen, i omklädningsrummet, på läktaren 

- att vi peppar och skrattar istället för skäller och gnäller 

- att vi jobbar för att främja rörelseglädje och bidra till en aktiv livsstil 

RESPEKT  

betyder… 

- att vår bandy är en juste sport. Vi visar respekt och sportslighet även när det bränner till.  

- att vi uppträder trevligt på och bredvid planen, mot varandra, motståndare, ledare och 
domare. Ledare föregår med gott exempel 

- att vi står för rent spel. Efterslängar och tråkningar går bort. 

- att vi aldrig använder alkohol, tobak eller droger i samband med idrottande 
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UTVECKLING 

betyder… 

- att vi inte gör skillnad på barn (yngre än 15 år) beroende på hur långt de kommit i 
utvecklingen. Det får till följd att  

o alla barn som deltar i träningar får spela matcher  

o alla barn som är kallade till match får spela ungefär lika mycket 

o vi aldrig toppar.  Om flera lag är anmälda till seriespel eller cup, strävar vi efter att 
göra dessa så jämna som möjligt. 

- att vi utvecklar barn från deras egen nivå, samtidigt som vi värdesätter gemenskap. 

- att vi kommer ihåg att matcher och tävlingar är en del av utbildningen, med andra värden än 
matchresultatet. 

- att  vi ser inställning som viktigt. Uppmuntra, beröm och fokusera på individens inställning 
och ansträngning före resultatet och prestationen. 

- att från 15 års ålder får elittänkande ta plats, förutsatt att det överenskoms med föreningen, 
att det kommuniceras rakt och ärligt, och att möjlighet till breddidrott erbjuds dem som inte 
kan eller vill ta plats i elitlaget.  

MÅNGFALD & LIKABEHANDLING  

betyder… 

- att vår verksamhet är öppen, demokratisk och inkluderande 

- tänker på hur vi kommunicerar och ser till att alla känner sig välkomna och trygga 

- att vi strävar efter ökad jämställdhet, dynamik och mångfald på och utanför planen – vi vill 
främja intresset för bandy! 

- att alla ska kunna vara med. Vi motverkar materialhets och är kostnadsmedvetna gällande 
t.ex. sponsringskläder och cuper.   

- att den som visar engagemang och ställer sig bakom vår värdegrund känner delaktighet och 
har möjlighet att påverka. 

 

 Tycker du att ditt lag eller föreningen inte lever upp till värdegrunden kontakta då: 

1. Första hand - din lagledare 

2. Andra hand - Föreningens ungdomsansvarige (kontaktuppgifter se hemsida) 

3. Tredje hand – Ordförande i föreningens styrelse (kontaktuppgifter se hemsida) 


