
        
 

              Visjon og verdier 

Skjold IL sine verdier er: 

Samhold 

Klubbfølelse 

Ja til alle 

Oppførsel 

Lek og læring 

Drømmer 

Verdiene skal hjelpe oss til  

• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre  

• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima  

• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel  

• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger  

• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet  

Skjold IL sin visjon: Sunn og positiv fritid! 

 

Verdiene Skjold baserer sin aktivitet på er felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: 

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens 

organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Ut fra fellesverdiene i norsk 

idrett, har Skjold tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver 

hvordan vi er og hvordan vi vil bli.  Klubbens verdier skal ligge til grunn for all aktivitet, på 

trening, i kamp og når vi reiser på cup.  



Vi er stolt av klubben vår og vi vil bli lagt merke til for våre holdninger.  Skjold IL skal være en 

klubb med tilbud til jenter og gutter i alle aldre. Gjennom sin aktivitet skal klubben være et tilbud 

både for bredde- og konkurransefotball, samt andre aktiviteter som håndball, all-idrett osv.  

Skjold IL sitt klubbhus og Skjoldhallen skal være sentralt i alle klubbens aktiviteter, og være 

fundamentet for klubbens sosiale og sportslige miljø. Klubben skal motarbeide mobbing, 

diskriminering og uetisk oppførsel. Klubbens spillere, ledere og tillitsvalgte skal framstå som 

gode representanter for idretten. Skjold IL skal være en ren amatørklubb. Det vil si at ingen skal 

ha betaling for å spille for klubben.  Skjold IL skal være en positiv aktør i nærmiljøet i Tysvær. 

Klubbens visjon og verdier finnes i sportsplan og klubbhåndbok og skal være kjent for alle som 

er trenere, spillere og foresatte.  
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