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Grupparbete om Åre SLK

normer och regler

”Värdegrund bygger på oss”
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Bakgrund:

• På Utvärderingsmöte i maj 2009 bestämdes att påbörja ett
projekt som skulle lyfta upp tankar om Åre SLK´s normer och
värderingar i verksamheten.

• Vision ”Skidåkning för livet” fanns i Klubben och verktyg att nå
vår vision är TAGG (Träning, Ansvar, Glädje, Gemenskap).

• Projektet under 2009-2010 syftade till att konkretisera TAGG och
använda dessa ”normer och värderingar” i allt vad vi gör.

• Från projektet konkretiserades TAGG till STIL (Schyssta, Tappra,
Inspirerande, Långsiktiga)
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Sveriges Olympiska Kommitté
”…strävan efter mästerskap med full respekt för andra

människors värde oavsett bakgrund och förmåga.”

Svenska Skidförbundet
”Bäst i världen, alla på snö”

Åre SLK
”Skidåkning för livet”
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Vision
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Våra ledord i TAGG

Träning
Med norra Europas bästa skidområde,
entusiastiska och kompetenta tränare/ledare så
skapar vi Sveriges bästa och roligaste träning.
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Våra ledord i TAGG

Ansvar
Alla klubbmedlemmar ansvarar för att vi själva, våra
barn och ungdomar, utan krav och med lek och lust,
kommer ut på fysisk aktivitet. Om vi föregår med gott
exempel så skapar vi människor som alla tar ansvar
för sig själva, våra medmänniskor och för Åre SLK.
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Våra ledord i TAGG

Glädje
I dagens samhälle utsätts alla för höga krav och
förpliktelser. Därför ska klubbens verksamhet sätta
lek och glädje i centrum. Åre SLK:s aktiviteter ska
vara någoting att längta till.
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Våra ledord i TAGG

Gemenskap
För att få gemenskap måste alla vara med och
bidra. Avund, utslagning, mobbning hör inte
hemma här. Vi lägger energi på kamratskap och
samarbete och vi ska sträva efter att så många som
möjligt är medlemmar så länge som möjligt. Det
ger gemenskap och stolthet.
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TAGG

Om vi har Sveriges bästa träning, medlemmar som
tar ansvar, sprider glädje och har en stark
gemenskap så kommer det även att leda till stora
tävlingsframgångar.
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STIL beskriver hur vi skall vara mot varandra och hur vi

uppträder gentemot andra klubbar och på anläggningar där vi
tränar och tävlar. STIL visar också hur vi skall förhålla oss till
skidåkning och allt som hör till.

Vi har gemensamt bestämt vår STIL.
Vi är:

– Schyssta

– Tappra

– Inspirerande

– Långsiktiga

Åre SLK:s – STIL
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STIL – Schyssta
• Alla som deltar i klubbens verksamhet har samma värde oavsett hur många gånger man
kommer på träningen, vilken utrustning man har eller hur fort man åker.

• Vi snackar med varandra och inte om varandra.

• Vi håller ihop i klubben men låter andra vara med.

• Vi stöttar varandra i med- och motgång.

• Vi turas om när vi åker lift, bil och bor ihop.

• Vi uppträder schysst där vi tränar, bor och under resor så att vi alltid är välkomna åter.

• Vi går alltid på prisutdelningen och stannar tills den är klar.

• Vi respekterar varandras motgångar.

• Vi följer och respekterar ”utförsåkarens trafikregler” framtagna av SLAO.
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STIL – Tappra
• Vi gör alltid det bästa och roligaste av situationen och ”gnäller” inte på vädret, banan,
utrustningen, föret, boendet, liftkön mm.

• ”Bryt ihop och kom igen” är vår stil.

• När det går ont och vi blir arga och besvikna är det en kontrollerad ilska som inte går ut
över andra.

10



12

STIL – Inspirerande
• Min STIL påverkar både hur kul jag och andra har det i klubben. Hur kul vi har det
påverkar hur snabbt vi utvecklas som skidåkare.

•Alla åkare får samma stöttning och hjälp från vuxna vid t.ex. besiktningar och
klädtransporter.

• Vi blir glada över våra egna och andras framgångar.

• Vi ger fem positiva kommentarer för varje negativ. Annars finns det risk att vårt
självförtroende står i vägen för vår fysiska kapacitet.

• Vi är stolta över vår STIL och bär våra klubbkläder så ofta vi kan under läger och träning,
och alltid på tävling.
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STIL – Långsiktiga
• Vi vet att det tar tid att bli en duktig skidåkare. Därför bedriver vi alltid vår verksamhet i
klubben långsiktigt.

• Vi låter åkarna utvecklas i sin egna takt och är medvetna om att alla utvecklas olika och
därför behöver olika mängd träning och stöttning över tid.

• Vi ger skador tid att läka innan vi tränar för fullt igen.

• Vi bedriver verksamheten på ett sådant sätt att så många vill fortsätta åka så länge som
möjligt.

• Vi ger våra åkare skidkunskaper som de har glädje av hela livet.
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