1 Generelt

Norges Skiskytterforbund (NSSF)er et særforbund i Norges Idrettsforbund. NIF
sin visjon er «Idrettsglede for alle» Det er en levende ambisjon, og skal være drivkraften for de som deltar. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har
først lykkes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte gleder preger hverdagen i idrettslagene. NSSF skal være en pålitelig og attraktiv samarbeidspartner
som ikke gir løfter vi ikke kan holde.
NSSF skal følge de verdiene som g jelder for hele norsk idrett.
Organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Aktivitetsverdier: Idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
NSSF verdier: Begeistrende, samlende og nytenkende.

1.1 Omfang og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for alle organisasjonsledd tilsluttet NSSF og alle organisasjonsleddenes medlemmer. Retningslinjene gjelder også for alle medarbeidere på alle
nivåer inkludert midlertidig ansatte og oppdragstakere. Det påligger alle som er omfattet
av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt.
Ledere i klubb, krets, sentralt tillitsvalgte og ansatte i NSSF har et særlig ansvar for oppfølging
av de etiske retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. NSSF tillitsvalgte og ansatte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til NSSF.
Retningslinjene er et uttrykk for NSSFs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd.
De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte.
Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er
etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede eller ta kontakt
med forbundskontoret.
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1.2 Grunnleggende forventninger

7.1 Etisk veiviser for utøvere

• Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.
• Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til NSSF og NSSFs medlemmer.
• Du behandler alle du kommer i kontakt med g jennom ditt arbeid med høflighet
og respekt.
• Du er åpen, ærlig og tar ansvar.
• Det er forventet at alle som har en eller annen rolle innenfor vår organisasjon
opptrer i tråd med prinsippene for «fair play».

7.2 Etisk veiviser for foreldre

Du er kjent med idrettens verdier og legger dem til grunn for ditt engasjement i
og for Idretten.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gjør alltid ditt beste
Vis respekt for alle utøvere, trenere, foreldre, arrangører og TDèr.
Overhold idrettens regler og normer for fair-play i din idrett
Vær Ren utøver
Vær særlig bevisst din rolle som verdibærer og rollemodell for de som er yngre
enn deg.

Møt opp på trening og konkurranser – sikkerheten krever det og barna ønsker det!
Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver
Motiver barna til å være positive på trening
Stimulere barna til å tåle medgang og motgang

• Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre
• Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser
• Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt
– søk g jerne råd i klubben din
• Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avg jørelser
• Ved uenighet snakker du med den det g jelder – ikke om
• Alle skal følge NIFs Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter

7.3 Etisk veiviser for trenere

• Vær et eksempel for dine utøvere
• Vær Ren trener
• Skap muligheter for og motiver utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og
mestringsbehov.
• Tilpass trening og konkurranse for utøvernes alder og utviklingstrinn

• Overhold og respekter idrettens regler og prosedyrer og sørg for at utøverne
g jør det samme
• Lær dine utøvere til å opptre med respekt overfor TDèr og konkurrenter
• Gi positiv respons ut fra individuelle behov og alder
• Hold mer fokus på mestring enn prestasjon
• Behandle alle utøvere likeverdig
• Misbruk ikke din makt og autoritet. Det er nulltoleranse for seksuell tilnærming
og intim kontakt med utøvere
• Hold deg oppdatert kunnskapsmessig
• Bidra til et godt felleskap og sosialt miljø
• Vis omsorg og interesse for utøvere som er skadet eller syke
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