VERKSAMHETSINRIKTNING
Svensk Skridsko är Svenska Skridskoförbundet och dess distrikt som består av
anslutna föreningar med aktiva och ledare. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma
mål för att våra idrotter ska vara tilltalande, starka och framgångsrika.

Vision – Offensivt förbund och Attraktiva föreningar
Svensk Skridsko ska uppfattas som attraktivt, såväl – vinter som sommar, för gammal
och ung och med aktiviteter som skapar meningsfullhet för de som deltar, både aktiva
och ledare.
Våra fem idrotter – Hastighet, Inline, Långfärdsskridsko, Roller Derby och Short
Track, och ska erbjuda möjligheter till tränings- och tävlingsformer som lyfter fram
det fartfyllda och lockar både tjejer och killar och kvinnor och män.
Föreningarna, SDF:en och förbundet ska erbjuda tillfällen där aktiva och ledare prövar
och lär av de olika idrotterna för att stärka både prestationsutveckling och
resultatframgång.
I visionen finns också tillgång till anläggningar både inomhus och utomhus runt om i
Sverige för att möjliggöra för så många som möjligt att pröva på och utöva våra
idrotter, samt att antalet föreningsmedlemmar ökar.
Förbundets och föreningarnas verksamheter anpassas till omvärldens och samtidens
möjligheter och utmaningar.
Vi har
 Bred rekryteringsbas/alla barn vill åka skridskor/ inlines
 Speed/fartfyllt och häftigt
 Engagemang finns hos många men resurserna slumrar
 Jämlik idrott, alla kan delta på lika villkor oavsett ålder, kön, etnicitet eller
funktionshinder
Vår verksamhet består av
 Sommar och vinteridrott
 Barmark och is
 Bredd och Motion
 Barn och Ungdom
 Tävling och Elit
 Utbildning och Utveckling

Vår verksamhetsidé
Vi vill bedriva verksamheter på alla nivåer inom våra idrotter som utvecklar
människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Vi vill utforma våra idrotter, så att
- de i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
- alla som vill oavsett religion, ålder, kön, etnicitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får delta inom förbundets verksamhet.
- de ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupper.
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet.
- de innehåller glädje, gemenskap och fart.
Genom att vara professionella, ansvarsfulla och framgångsrika så
erbjuder vi idrott i organiserad form för den intresserade:
- vi erbjuder idrott som är bra för hälsa och miljö och som kan utövas av alla
åldersgrupper
- vi erbjuder organiserad verksamhet för alla som vill i form av motion, träning,
tävling och landslag
- våra idrotter är lättillgängliga och passar alla
- vi erbjuder en mångfald av verksamhet
Värdegrund
Svensk Skridsko organiseras under Svenska Skridskoförbundet som är en del av
Svensk Idrott. Vi har antagit Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens gemensamma
idé- och värdegrundsprogram ”Idrotten Vill”.
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