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Föreningens egna mål och värdegrund 

 

• Urshults IF:s mål är att ha en levande förening med aktiva från knatteverksamhet till 

seniorverksamhet. Träning och matcher skall utgöra en samlingspunkt och mötesplats för 

aktiva, föräldrar, syskon och kamrater. 

 

•  Målsättningen med barn och ungdomsverksamheten är att de aktiva ska känna glädje och 

motivation så att det blir självklart att fortsätta idrotta och röra på sig i framtiden. 

 

• Urshults IF spelar ärligt och rättvist och möter både nederlag och seger på ett sportsligt sätt.  
 

• Ledare och seniorer har ett stort ansvar att vara goda förebilder både sportsligt och socialt 

för yngre medlemmar. 

 

• Under alla aktiviteter i Urshults IF:s regi behandlar vi lagkamrater och motspelare, samt egna 

och motståndares ledare med respekt och utan någon som helst inblandning av psykiskt eller 

fysiskt våld.  

Alla i föreningen har som ansvar att direkt vidarebefordra information om eventuella 

överträdelser till styrelsen för omedelbar behandling 

 

Jämställdhetsplan 

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

sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, skall få vara med i Urshults IF:s 

verksamhet.  

 

• Pojkars och flickors idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser 

ska fördelas rättvist. 

 

Alkohol och drogpolicy  

• Alla Urshults IF:s idrottsliga aktiviteter är alkoholfria. 

 

• Alla ledare och spelare på läger och cuper avhåller sig från alkohol.  

 

• Urshults IF tar avstånd från allt användande och innehav av droger. 

 

 

Plan mot mobbning och negativ särbehandling 

 

• Alla ska kunna känna sig trygga i föreningen. Alla är olika-Olika är bra. 

 

• Som aktiv i Urshults IF får man lära sig att samarbeta med människor som inte alltid har 

samma åsikt som man själv har. Konflikter ska hanteras omedelbart. 



 

• Ledare inom Urshults IF har ett ansvar att säga ifrån till föräldrar till aktiva som försöker styra 

matcher och tävlingar eller negativt kritiserar sitt eget eller andras barn. Detsamma gäller 

kritik mot domare och andra tävlingsfunktionärer. 

 

• Ingen ska använda nedsättande ord mot vare sig medspelare, motspelare, ledare eller 

domare. 

 

 

Tillgänglighet 
 

• I Urshults IF har alla har rätt att vara med. Detta innebär att alla som vill ska kunna vara med 

utifrån sina förutsättningar.  

• Urshults IF ska jobba för att utforma verksamheten på ett sätt som underlättar för personer 
med funktionshinder att delta. 
 
 

Hållbarhet 
 

• Urshults IF ska ha ett aktivt miljö- och hållbarhetsfokus. Bland annat ska aktiva i möjligaste 
mån samåka vid bortamatcher.  
 

• Urshults IF ska vad inköp om möjligt välja ett miljövänligt alternativ.  
 

  

 


