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Navn:
Stiftet:
Idrett:
Postadresse:
E-postadresse:
Bankkonto:
Bankforbindelse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:

Sandefjord Bueskyttere
1972
Bueskyting
Postboks 5
styret@sandefjordbueskyttere.com
2480 04 98 039
Sparebank 1 Vestfold
sandefjordbueskyttere.com
983626149

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite/NIF:
Registrert tilknytning til
Vestfold idrettskrets
Registrert tilknytning til
Sandefjord idrettsråd
Registrert tilknytning til
Norges Bueskytterforbund
Registrert tilknytning til
Vestviken Bueskytterregion

Idrettslagets formål
Sandefjord Bueskyttere skal være en åpen og demokratisk organisasjon der
formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle
idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.
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Visjon
Sandefjord Bueskyttere har siden stiftelsen vært en foregangsklubb på alle
områder innen bueskyting. Klubben var tidlig ute med å starte organisert junior
arbeide i egen klubb og en pådriver får å få dette til innad i NBF og på Nordisk
plan. Klubben har i alle år hatt mange internasjonale toppskyttere i tillegg til at
klubben har hatt en stor medlemsmasse som har ligget i Norgestoppen.
Sandefjord Bueskyttere arrangerte det første Nordiske Ungdomsmesterskapet,
Det første VM skive for juniorer, samt en menge NM og andre større og mindre
stevner.
Sandefjord Bueskyttere har som eneste klubb klart å opprette en
toppidrettslinje på videregående skole som er åpen for alle ungdommer i Norge.
Visjonene til klubben må ligge på et like høyt nivå fremover,
Hvor vi arbeider aktivt for å utvikle utdanningsmuligheter for våre unge
skyttere. Være aktiv på å utvikle store arrangementer på internasjonalt og
nasjonalt nivå.
Skape gode muligheter og jobbe for at Sandefjord kan bli et enda større senter
for nasjonal bueskyting og utdannelse.
Jobbe aktivt for å utvikle regionen.
Utvikle klubben til å bli en stor klubb med mange skyttere på alle nivåer.
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Verdigrunnlaget
FELLES VERDIER, NÅR DE ER GODT FORANKRET OG SYNLIGGJORT:
•
• Skaper fellesskapsfølelse og harmoni,
• Skaper lojalitet og forpliktelse,
• Skaper mening og motivasjon
• Øker ansvarsfølelsen,
• Skaper stabilitet
• Gir kriterier og retning for fremtidig handling
• Skaper identitet
• Gir grunnlag for kommunikasjon
og samhandling

Virksomhetsideen
 Sandefjord Bueskyttere skal være hovedaktør for utvikling av idretten
til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i vårt lokalmiljø, og på
nasjonalt og internasjonalt nivå i egen regi, og gjennom samarbeid med
andre.
 Sandefjord Bueskyttere skal være en effektiv serviceyter for sine
medlemmer, og et talerør overfor særforbund Idrettskrets, idrettsråd og
lokale myndigheter.
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Retningslinjer for foreldre/foresatt
•

Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Sandefjord
Bueskyttere…….., men er du/dere med, må du/dere følge våre regler
Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne
overfor barna dine
Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
Lær barna å tåle både medgang og motgang
Motiver barna til å være positive på trening
Vis god sportsånd og respekt for andre.
Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

•
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjer for utøvere
















Gode holdninger
Respektere hverandre
Lojalitet mot klubb og trenere
Hjelpe hverandre
Følge klubbens regler
Stille opp for hverandre
Ærlig overfor trener og andre utøvere.
Godt samhold
Stå sammen
Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
Vise engasjement
Gode arbeidsholdninger.
Stolthet av sin egen innsats.
Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
MOBBING ER IKKE AKSEPTERT
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SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
Positive erfaringer med trening og konkurranse
Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og
foreldre
Vær et godt forbilde
Møt presis og godt forberedt til hver trening
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av
treningen
Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
Vis god sportsånd og respekt for andre
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine
ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
•
En målrettet plan
•
Progresjon i opplevelser og ferdigheter
•
Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
•
Effektiv organisering
•
Saklig og presis informasjon
•
Kreative løsninger
•
Fleksibilitet ved problemløsning
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon
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Alla medlemmer, tillitsvalgte, trenere og aktivitetsledere.
Sandefjord Bueskyttere jobber på mange plan mot forskjellige
samarbeidspartnere.
Dette være seg sponsorer til enkelt arrangement eller mere langsiktig
samarbeide.
Spesielt viktig er dette i arbeidet med hall da vi er helt avhengig av
samarbeidspartnere.
Ser også at dette kan bli viktigere i den daglige driften hvis vi skal kunne
opprettholde et så høyt aktivitetsnivå og støtte som vi har i dag.
Skal vi ha langsiktig nytte av samarbeidet er det viktig at vår klubb er aktiv og
at vi råder våre medlemmer til å sjekke betingelser og priser hos disse.
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Politiattest
Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge
under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på
turneringer som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha
for mange attester en for lite.
Sandefjord Bueskyttere skal:
 Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre
oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.


Styret skal oppnevne 2 person som er ansvarlig for å håndtere ordningen
med politiattest
i idrettslaget.



Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal
også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget,
fremgå.


Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er
omfattet av ordningen.
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Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at
de(n) må ha
politiattest.



Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet.
Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra
politiet til
den enkelte søker.


Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.



Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er
avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve
attesten beholdes
av søkeren.


Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som
ikke fremviser
politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
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Fair Play
Som utøver har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd.
Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?
Fair Play betyr at du som utøver må:




Ta godt vare på dine klubbkamerater og inkluder nye
Være rettferdig og si ifra om juks
Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:





Å
Å
Å
Å

trene og utøve sporten med godt humør
behandle motstanderne med respekt
takke motstanderen etter matchen
ikke kjefte på andre utøvere eller dommere

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at konkurransen utøves i den rette Fair
Play-ånd. Du skal sørge for at utøverne har god kjennskap til regler og
retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere utøvere og dommere til
temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at utøveren forstår:



Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også
konkuransen
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For foresatte og foreldre
Ta ansvaret og tenk over følgende:






Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i idrettsmiljøet
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Gi oppmuntring til alle utøvere - ikke bare dine kjente
Stimuler til deltakelse - uten noen form for press

Dugnad
En kan ikke gi medlemmene anledning til å kjøpe deg fri fra dugnad.
Det en kan gjøre er å ha en høy medlemsavgift der en kan får rabatt for utførte
dugnadsjobber.
En kan også bruke dugnad til å gi medlemmer anledning til å jobbe inn utgifter
til treningsleirer, turneringer og andre reiser.
Her kan en også legge inn fordeling på dugnads inntekter i forhold til gruppen
og hele klubben.
Et idrettslag er avhengig av at medlemmene stiller opp på dugnad.
DUGNADSVETT - NOEN ENKLE KJØREREGLER:
1.

Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig.

2.

Et idrettslag kan heller ikke på pålegge foreldre som ikke er medlemmer å
stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader.

3.

Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta ”bøter” for at
medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad.
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4.

Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på
dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne
gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall
vil pålegget måtte gjelde medlemmene.

5.

Idrettslaget kan fastsette en treningsavgift for aktive medlemmer i tillegg
til årskontingent. Treningsavgiften skal i så fall gjenspeiles i det konkrete
tilbudet som gis dem. Foreldre og medlemmer kan selvsagt tilbys å betale
denne avgiften i form av frivillig innsats/dugnad og få dette fratrukket
fra avgiften. Men da gis dette som tilbud og deltagelsen vil være frivillig.

REISER OG DELTAGELSE PÅ STEVNER
KURS OG SEMINAR
Sandefjord Bueskyttere arrangerer ikke turer, men legger til rette for
deltagelse ved å ordne hotell og lignende til enkelt arrangementer.
Klubbens medlemmer som er under 18 år må ha med seg foresatte, eller
avtale med noen i klubben som har politiattest om å være verge på turer.
Dette gjelder transport til enkelt stevner og stevner som går over flere
dager.
NIF`s lov er klar på at ingen uten politiattest kan påta seg ansvaret for
mindreårige.
Det er fint å kunne inkludere foresatte.
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