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Värdegrund 
En värdegrund är inte ett dött dokument som ”ska” finnas. En förenings värdegrund måste fortsätta 
lyftas, diskuteras och utvecklas. Detta dokument kommer därför att förändras med tiden. 

Prägling och härkomst 
Dalarnas Pistolskyttekrets är en av 26 kretsar anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet.  
För närvarande finns 22 anslutna föreningar med dryga tusentalet aktiva skyttar. Kretsens bildades 
1945 då det fanns 18 pistolskytteklubbar i Dalarna. Som mest har hela 39 föreningar varit anslutna. 
Samarbetet mellan kretsen och de anslutna föreningarna har hela tiden varit mycket gott och 
präglats av ett gemensamt intresse för pistolskyttets bästa. Skyttet präglas också av vår position som 
en del av frivilligförsvaret. 

Kärnvärden 
Ärlighet och respekt, engagemang och samarbete, glädje och delaktighet är drivkrafterna i vår 
verksamhet. Vi vill bedriva och utveckla pistolskyttet så att dalakretsens skyttar har roligt, mår bra 
och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja.  

Vision & mission 
Dalarnas Pistolskyttekrets arbetar för att pistolskytte ska kunna vara en ärlig, rättvis och utmanande 
skytteaktivitet för många som kan uppleva gemenskapen i såväl den egna föreningen som i kretsen. 

Vi har en gemenskap över gränser för kön, ålder och ursprung. Det är en verksamhet där skyttarna 
ska kunna känna att de växer och fostras av gemenskapen i föreningar. 

Vi strävar efter att agera konsekvent och rättvist och vi står för det vi har bestämt.  

Dalakretsens mission är att: 
- Vi ska ge kretsens skyttar möjlighet att få ett mätbart resultat. Vi ska därför tillsammans 

med föreningar arrangera tävlingar. 
- Vi ska ge kretsens skyttar möjlighet att växa genom att arrangera kurser som främjar 

medlemmarnas pistolskytte. 
- Vi ska vara en resurs för kretsföreningarna att använda sig av om de så behöver. 
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Programförklaring 
- Skytte är ärligt – det kräver att vi alla följer satt regelverk.  
- Skytte är gemenskap – att vi tillsammans kan få en trevlig stund.  
- Skyttet ger frihet, det kan utövas i enskildhet eller i grupp. 
- Skytte är mätbart – vi tävlar mot oss själva och varandra. Skyttet kräver sin utmaning för att 

ge resultat och ger skytten en egen möjlighet att växa. 
- Skytte är friskvård. Det ger bl.a. en stunds egentid där vi kan fokusera på oss själva och 

koppla av från vardagens krav och stress. 
- Skyttet ger mental träning och styrka.  

Kränkande behandling 

Uppförande 
Vi bidrar alla till glädje och utveckling, öppenhet och omtänksamhet i en trygg miljö 
genom att: 

 Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. 
 Vi sköter alla uppdrag i föreningen med en positiv attityd. 
 Vi följer alltid de regler som gäller i den miljö jag visats i. 
 Vi använder alltid ett vårdat språk och tänker på hur vi uttrycker oss inför andra. 
 Vi arbetar för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering. 
 Vi agerar om man ser att någon bryter mot reglerna. 
 Vi uppträder alltid föredömligt för att värna om kretsens och sportens anseende. 
 Vi strävar alltid efter att vara en god förebild. 

Mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp, trakasserier och andra kränkningar 
Övergrepp och trakasserier i alla dess former är oacceptabelt och oförenligt med kretsens 
värderingar. Vår målsättning är att förhindra att någon form av kränkning sker samt att arbeta  
aktivt för att uppnå detta. Policyn är till för att skapa en trygg miljö.  
 
Policyn omfattar alla medlemmars agerande vid förekomst av kränkande handlingar mot andra 
medlemmar. Målet är att alla medlemmar ska känna förtroende för förenings- och kretsstyrelse så 
att de törs berätta om eventuella trakasserier, kränkningar eller andra problem. 
 
Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av kränkande behandling samt 
att säkra att åtgärder vidtas.  
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Näthat 
Den i särklass vanligaste formen av kränkning i dag är näthat. Att förminska, förolämpa eller 
uttrycka sig nedlåtande mot andra medlemmar är inte tillåtet. Om du inte kan/får säga något i 
”verkligheten” får du inte heller skriva det på Internet. Hat i alla dess former är inte tillåtet – 
nolltolerans råder inom kretsen. 
 
Hatarens mål är till exempel att:   

- Misskreditera sitt offer 
- Skapa rädsla i sitt offer. 
- Tysta sitt offer. 
- Skapa sådan miljö att hatarens måltavla avslutar sitt föreningsengagemang. 
- Få igenom sin vilja över demokratiskt fattade beslut genom hot. 

Vad är näthat? 
Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person 
för hot via Internet, till exempel på hemsidor, forum, bloggar, poddar, sociala medier och e-post.  
 
Oftast består näthat av förolämpning och förtal. Det omfattar nätmobbning, förödmjukande bilder, 
filmer, ryktesspridning och hot (direkta och indirekta). Det kan också vara uteslutning, att en person 
stängs ute från exempelvis en chattgrupp.  
 
Näthat är inte skilt från traditionell mobbning, det är ingen skillnad i hur den som är utsatt mår. Det 
är lika hemskt att det cirkulerar på nätet. Det som är specifikt för nätmobbning är att det följer med 
offret in i hemmet, då det saknas brist på trygga zoner. 
 
Det är inte bara den som lagt ut den brottsliga bilden eller kommentaren som begår ett brott. Det gör 
också den som sprider den genom att dela den till andra.  

Åtgärder 
Näthat faller under kretsens och föreningars ansvar och är ett hot mot såväl vår föreningsfrihet  
som vårt demokratiska utrymme. Som tidigare har nämnts råder nolltolerans inom kretsen. 
Kretsen har iordningsställt rutiner för hantering av hat och en krisgrupp har skapats för hatärenden. 
En resurs att använda sig av är https://www.tystnainte.se  
 
Tystas människor tystnar demokratin! 
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Tobak, Alkohol och Drogpolicy 
Kretsen tar avstånd för all användning av alkohol, dopingmedel och andra illegala droger under 
såväl träning som tävling. 
 
Samhällets lagar och regler för alkohol och droger skall efterföljas. 

Jämställdhetspolicy 
Dalarnas Pistolskyttekrets anammar till fullo Svenska Pistolskytteförbundets jämställdhetspolicy.  
 
 
 
Styrelsen för Dalarnas Pistolskyttekrets 
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