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Växjö OKs värdegrund  

(inkl. alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetspolicy och krisplan) 
 

Verksamhetsidé 

Växjö Orienteringsklubb skall bedriva orientering i olika former. 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 
"Idrottsrörelsens verksamhetsidé", samt med särskild målsättning att alla kategorier 
orienterare skall känna sig hemma och trivas i Växjö OK och att bedriva en bred 
verksamhet för elit- och tävlingsorienterare, barn, ungdomar och motionärer.  

 

Fairplay och rent spel i Växjö OK 

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att 

tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en 

konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid 

sidan av idrottsarenan. 

 Rent spel betyder att vara ärlig, hjälpsam och visa gott kamratskap. 
 

 Vi respekterar tävlingsregler och andra bestämmelser 
 

 Vi hejar på och stöttar på positivt sätt med beröm och ett vårdat språk. 
 

 Vi är goda representanter för Växjö OK och orienteringssporten. 
 

Vi – det är både ledare, tävlande och anhöriga. 

 

Alkohol- och drogpolicy. Trygg föreningsmiljö. 

Växjö OK ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska 

alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars 

alkoholdebut. Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att 

värna om sin kropp. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som 

i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare, och 

äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet 

idrottsrörelsen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas 

skadeverkningar. 

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- 

och drogsynpunkt. 
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Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer 

också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste 

vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Idrottens alkoholpolicy innebär bl.a: (källa: Riksidrottsförbundet) 

att inga alkoholdrycker* eller andra droger ska förekomma bland vare sig ledare eller 

aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under 

träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa 

att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till 

allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang 

har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet 

beaktas 

att uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol 

att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på 

annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion 

att alkoholbranschen sponsring/marknadsföring av varumärke och s.k. lättdrycker, 

vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och 

ungdomsverksamhet 

I Växjö Oks klubbstuga får inte alkoholhaltiga drycker användas i några 

sammanhang, alltså inte heller i sammanhang utan koppling till klubbens verksamhet 

såsom tex när klubbstugan hyrs ut.  

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, öl (starkare än lättöl), andra drycker med högre 

alkoholhalt än lättöl. 

Växjö OK följer Växjö kommuns rekommendation att regelbundet begära utdrag ur 

belastningsregistret för de ledare som deltar i barn- och ungdomsverksamheten. Två 

personer i föreningen har till uppgift att se till att detta följs. Detta är en del i 

föreningens förebyggande arbete för att skapa en trygg föreningsmiljö för barn och 

unga genom att uppenbart olämpliga personer inte blir barn- och ungdomsledare i 

Växjö OK.  

 

Jämställdhets – och integrationspolicy i Växjö OK 

I Växjö OK är alla välkomna att delta i föreningens verksamhet oavsett ålder, elit eller 

motionär, kön, religion, nationalitet eller etniskt ursprung. 

Följande gäller i Växjö OK  

- flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott.  
- kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt 

sätt 
- både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara 

och får påverka idrottens utveckling 
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- verkar vi för en jämn könsfördelning i styrelse och andra beslutande/rådgivande 
organ 

- verksamheten skall vara öppen för alla, oavsett religion, ålder, sexuell läggning 
eller könsöverskridande identitet.  

- idrotten ska fungera som en brygga mellan olika samhällsgrupper, oberoende 
av etnisk eller social bakgrund. 

 

För att bättre kunna efterleva detta i praktiken arbetar Växjö OK nu med ett långsiktigt 

arbete med att försöka få till regeländringar för vissa stafetter så att dessa blir mer 

inkluderande för flickor/kvinnor än vad de är idag. I första hand försöker vi nu påverka 

reglerna för lagens sammansättning i Tjoget.  

 
Rutiner vid kriser i föreningen  
 

Vid kriser i föreningen, såsom en större konflikt som påtagligt påverkar föreningen, 

eller vid större olyckor (tex trafikolyckor i samband med tävlingar, brand i klubbstugan) 

är det styrelsen som har huvudansvaret att se till att detta hanteras på ett så bra sätt 

som möjligt. Styrelsen fungerar härvidlag som en krisgrupp med ordföranden som 

gruppledare.  

Vid en sådan händelse ska någon i styrelsen omedelbart kontaktas via telefon.   

Om man i en krissituation kontaktas av media för att ge en kommentar till det som 

inträffat ska man hänvisa till någon i styrelsen. Någon ur styrelsen sköter sedan 

mediakontakten, men först efter att styrelsen samrått i frågan.  

 

Framtagande och datering av detta dokument 

Detta dokument bygger på flera tidigare dokument, två av dem från 2007. Dessa är 

nu sammanslagna till ett dokument samt i lämpliga fall uppdaterade och 

kompletterade. Det är nu styrelsen som arbetat fram denna version. Den finns 

tillgänglig på hemsidan och finns även uppsatt på anslagstavlan i VOKalen vilket gör 

att alla medlemmar kan ta del av den.  

Föreningens målsättning är att detta ska vara ett levande dokument, vilket innebär att 

det kommer att uppdateras så snart det anses vara motiverat. Styrelsen har 

huvudansvaret att se till att så sker.  

 

 

 


