


VISJON:
Flest mulig, lengst mulig – BEST SAMMEN! 



FLEST MULIG
Sportsklubben Rival skal legge til rette for å være en inkluderende og trygg arena for barn og unge som vil 
drive med idrett. Klubben skal jobbe aktivt for å legge til rette likeverdige vilkår for gutter og jenter, uansett 
etnisk og kulturell bakgrunn.

LENGST MULIG
Sportsklubben Rival skal være en breddeklubb med fokus på barne- og ungdomsidrett, hvor medlemmene 
kan utvikle seg og oppleve mestring og trivsel i trygge rammer. Mestringsfølelse er en stor og viktig 
motivasjonskraft for barn og unge. Den opplevelsen er viktigere enn resultatmål. Vi skal derfor arbeide aktivt 
for å gi våre barn og unge gode mestringsopplevelser, som skaper glede og bidrar til at våre utøvere vil drive 
med sin idrett så lenge som mulig. 

BEST SAMMEN
Rival skal være en inkluderende arena for alle, og trivsel og vennskap skal stå i fokus. Alle bidrar og 
oppmuntrer hverandre, heier på hverandre og gleder oss over både egne og andres opplevelser.
På denne måten kan utøverne våre utvikle seg både innenfor sin idrett og som medmennesker og 
lagspillere. 



VERDIER
Respekt – Engasjement – Vennskap



RESPEKT

Klubbens tillitsvalgte, trenere, lagledere og spillere skal gå foran og legge til rette for at all aktivitet blir preget 
av gode verdier og Fair Play.

I Sportsklubben Rival respekterer vi medspillere, motstandere, dommere og regelverk. Idrett skal utøves med 
utøveren i sentrum, der de voksne er støttespillere, ikke «kravstillere».

I Sportsklubben Rival er vi stolte av klubben vår, aktiviteten vi skaper, og det å være en del av fellesskapet.

Vi tydeliggjør dette ved å representere klubben på en måte hvor vi viser respekt, følger klubbens 
retningslinjer og bidrar dermed til å bygge et godt rykte for klubben.



ENGASJEMENT

I Sportsklubben Rival bryr vi oss om hverandre, sprer godt humør og entusiasme.
Vi deltar på aktiviteter, dugnader og andre oppgaver som bidrar til å styrke fellesskapet. Ingen kan gjøre alt. 
Men alle kan gjøre noe – og støtte noen! 



VENNSKAP

I Sportsklubben Rival skal vi legge til rette for nye vennskap.
Alle bidrar på sin måte, vi løfter sammen, støtter hverandre, vi gjør hverandre gode, både barn og voksne.

Sportsklubben Rival er en arena for alle. Vi vil ha flest mulig med, så lenge som mulig.
Alle skal bli sett og bli gitt like muligheter, både til å utvikle seg som idrettsutøver og som medmenneske. 

Vi har fokus på samhold. Utøverne våre skal oppleve å bli inkludert og møtt med empati og 
medmenneskelighet. Sportsklubben Rival skal være en arena som skal gi grobunn for vennskap. 



Flest mulig, lengst mulig
BEST SAMMEN!


