
 

Verdisett Batnfjord IL  

Vi baserer all vår aktivitet på NFF/NIF sitt verdigrunnlag. 

Vårt overordnede mål ligger i vår visjon: idrettsglede, samhold og trivsel for alle! 

Våre kjerneverdier er sentrale verdier som er hele grunnlaget for vår visjon. 

Våre slagord er verktøy som vil hjelpe oss i det daglige arbeidet i klubbhverdagen for å hele tiden 

holde fokus på vårt mål og våre kjerneverdier.  

VISJON: 

Idrettsglede, samhold og trivsel for alle. 

KJERNEVERDIER: 

Trygghet, glede, respekt, likeverd, tilhørighet og kvalitet 

SLAGORD: 

Innsats, samarbeid, positiv! 

Alt dette er Fair Play i praksis. Alle i Batnfjord IL skal få god innføring i Fair Play og hva som ligger i 

dette begrepet. Fair Play handler i bunn og grunn om hvordan vi som mennesker oppfører oss mot 

hverandre, og vi må hele tiden holde fokus på dette. Nøkkelordene i Fair Play konseptet er tillit, 

inkludering, respekt, mot, ærlighet, samspill og glede. Gjennom et målrettet arbeid i klubben kan vi 

skape et miljø hvor vi trives sammen, og ønsker det beste for hverandre. Vi ønsker at klubben vår 

skal bidra til en trygg oppvekst hvor vi tar avstand fra mobbing, og hvor vi aktivt arbeider for de gode 

verdiene som ligger i Fair Play begrepet. 

Klubben har tre slagord som skal støtte og veilede i forhold til det arbeidet vi ønsker skal bli gjort 

både i klubbarbeidet, og i alle de enkelte lagene: 

 Innsats: Vi gjør alltid vårt beste - lagarbeid forplikter! 

 Samarbeid: Vi samarbeider - og gjør hverandre gode! 

 Positiv: Vi tenker positivt – og skaper grunnlag for trivsel, utvikling og glede! 

Innsats må til for å skape kvalitet! Dette gjelder for hele klubben.  

Samarbeidet er grunnlaget for at et lagarbeid skal fungere.  

Positive tanker skaper grunnlaget for et godt miljø både mht læring og utvikling. 

Vi ønsker at disse tre slagordene skal hjelpe Batnfjord IL som klubb i å rette fokus inn mot det å 

arbeide for våre kjerneverdier. Det er verktøy vi skal styre etter for å skape en god klubbutvikling, 

samt et verktøy for de enkelte lag og hver enkelt idrettsutøver. Gjennom målrettet arbeid kan vi 

skape et klubbmiljø hvor alle kan føle trygghet og tilhørighet. Vi har som mål å skape glede, mestring 

og utvikling for alle. Vi skal gi tilbud til alle som ønsker å delta på aktiviteter uansett kjønn, kultur, 

bakgrunn og alder. Vi skal ha et bredt samfunnsengasjement bygget på identitet, trygghet, trivsel og 

tradisjon. 


