
Värdegrund
Vårby IKs gemensamma och överenskomna värderingar som ger sig uttryck i vårt sätt 
att vara och i det vi gör. Vi gör skillnad. Våra handlingar går i linje med vad vår 
värdegrund står för. Konkretisering av värdegrunden, svaret på hur, återfinns i våra 
riktlinjer för verksamheten.



”Svansteorin”

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vårbys utgångspunkt är:Normalfördelningskurvan, enligt vilken fördelning alla populationer fördelar sig oavsett vad du tittar på för parameter. Tänk skidmognad, snabbhet, social mognad, ambitionsnivå mmI en träningsgrupp kan individerna fördelas efter tex parametern ”skidmognad” och när alla är fördelade så blir fördelningen enligt normalkurvan. Det blir då lätt att fokusera och anpassa träningen på dem så är i mitten, kanske mitten och topp. Och lätt att tappa de som är ”minst skidmogna”. Vad händer om vi låter det ske? En ny normalfördelningskurva presenterar sig. För du kommer alltid att ha några individer som är mindre ”skidmogna”.  Upprepas allt igen kommer vi tillslut att komma under den kritiska massa för vilken gränsen är att det är roligt att träna för de som är kvar. Vi måste alltså fokusera på svansen!



”Svansteorin”



Bärande principer:
”det ska vara roligt” och ”det sociala är viktigast”

aktiva        ledare       föräldrar

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi konkretiserar genom våra bärande principer. För vilka? Det gäller alla – aktiva, ledare och föräldrar!Vi som föreningen har vuxit under många år och konkretiseringen och synen på hur vi levandegör värdegrunden har utvecklats över tid och är under hälsosam utveckling och förfining.



Värdeord
Glädje och gemenskap

Alla får vara med

Utveckling

Hälsa

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Känns den igen?Finns det någon som ni inte sett hos någon annan förening?Varje ord med en kort tillhörande beskrivning:Glädje och gemenskapVår verksamhet präglas av glädje och gemenskap genom att varje individ bidrar med en positiv inställning och sitt engagemang.Utmaning:Hur gör vi det roligt? Är samma sak roligt för alla? Gemenskap – betyder det alla? Sub-grupper? Lika mycket energi till alla vid indelning av lag…Alla får vara medVårby välkomnar alla till att idrotta efter sina egna förutsättningar oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Utmaning: Alla få vara med men om det inte går? ADHD, funktionsnedsättningar, utanförskap pga ekonomi eller annatUtvecklingVi vill bedriva vår verksamhet så att den utvecklar våra aktiva och ledare positivt, såväl fysiskt som psykiskt. Utmaning: Hur?HälsaVi vill främja att så många som möjligt, så länge som möjligt, idrottar och därmed öka folkhälsan.Betyder det att tävling inte är viktigt?Nästa utvecklingssteg handlade således om konkretisering – hur gör vi detta? Vilken utgångspunkt skall vi ha? Vilka bärande principer måste råda?



Medvetna val
Träning och tävling

Roligt och socialt
Gruppindelning efter ålder, även med funktionsnedsättning
Kritisk massa utifrån flera aspekter, bygga trygga och sociala grupper
Se varje barn och just deras förutsättningar, säg varje barns namn 3 ggr/träning
Små träningsytor
Många ledare
Kampen viktig men minskat fokus på resultat
Roliga tävlingar

Inkludering
Varierande åkstyrka
Varierande motivation
Varierande inställning till tävling
Skidåkande föräldrar eller inte, ”habitus”, träningstillfällen/vecka
Varierande kunskap om valla, skidsporten, föreningsliv 
Aktiva, ledare och föräldrar
Kommunikation kring ”vi”



Roligt och socialt



Även med funktionsnedsättning 



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
En de, i våra medvetna val



Medvetna val
Träning och tävling

Roligt och socialt
Gruppindelning efter ålder, även med funktionsnedsättning
Kritisk massa utifrån flera aspekter, bygga trygga och sociala grupper
Se varje barn och just deras förutsättningar, säg varje barns namn 3 ggr/träning
Små träningsytor
Många ledare
Kampen viktig men minskat fokus på resultat
Roliga tävlingar

Inkludering
Varierande åkstyrka
Varierande motivation
Varierande inställning till tävling
Skidåkande föräldrar eller inte, ”habitus”, träningstillfällen/vecka
Varierande kunskap om valla, skidsporten, föreningsliv 
Aktiva, ledare och föräldrar
Kommunikation kring ”vi”



Kampen är viktig! 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vad är tävla? – Är det fult att tävla?



Minskat fokus på resultat

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Digitala resultatFokus för speakerLika priserInga pallplatsbilder på sociala medierInga grattis träningen efter



Fira tillsammans!



Roliga tävlingar!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
90% av alla ungdomar tävlar



Vision
Så många så möjligt så länge som möjligt!

Mission
Att skapa en inkluderande förening som 

välkomnar alla oavsett förutsättningar och 
ambition. Det ska vara roligt!
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