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Välkomnande, 
Tillgänglig & 
Professionell



VÄRDEGRUND
Svenska discgolfförbundets 
(fortsättningsvis benämnt 
SDGF) värdegrund är de värde-
ringar och förhållningssätt som 
vi anser att alla som finns inom 
förbundet, anslutna klubbar 
och dess medlemmar, tävlings-
spelare och landslag ska förhål-
la sig till.
Värdegrunden är också med 
och styr SDGF:s utvecklingsin-
riktning, den vardagliga driften 
samt beslutsfattandet. 
 
Värdegrunden är byggd på  
följande värdeord: 
Välkommande, Tillgänglig och 
Professionell



Välkomnande

• Vi möter varje individ med respekt utifrån alla människ-
ors lika värde oavsett bakgrund. 
• Vi är öppna, ärliga och lär oss av våra misstag. 
• Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet när vi 
möter människor och organisationer som är nya i sporten. 
• Vi har en positiv attityd och ett vårdat språk när vi pratar 
om discgolf. 

Tillgänglig

• Vi strävar efter att discgolfen ska vara tillgänglig för alla 
oavsett bakgrund.
• Vår målsättning är att utövande och deltagande i discgolf 
ska vara oberoende av socioekonomiska förutsättningar. 
• Vi ska aktivt bedriva tillgänglighetsarbete och bistå med 
kunskap och hjälpmedel för att sprida discgolf.
• Vi ska vara en stöttepelare i samhället och bidra med 
positiva effekter på flera plan.
• Vi ska bedriva ett nära samarbete med Sveriges kommu-
ner.
• Vi verkar för jämställdhet och mångfald inom sporten.

Professionell

• Vi ska verka för att discgolf upplevs som en professionell 
idrott inom alla sina verksamhetsområden. 
• Vi ska alltid ha ett respektfullt och professionellt bemö-
tande till publik, media, beslutsfattare och andra som visar 
intresse för vår verksamhet.
• Spelare som väljer att delta på arrangemang som SDGF 
anordnar förbinder sig att följa vår och RF’s uppförelsekod 
(se separat dokument).
• Vi arbetar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart
• Vi ska alltid agera utifrån medlemmarnas och svensk 
discgolfs intresse i första hand. 
• Vi ska följa tillämpliga lagar, förordningar och direktiv i 
vår verksamhet.
• Vi ska verka för att minimera säkerhets- och skaderisker 
inom discgolf.

Kontakt - Frågor?
 
Kontaktuppgifter hittas på  
www.svenskdiscgolf.se

Det går också bra och kontakta 
oss via Facebook 
www. facebook.com/SvenskDiscgolf




