Värdegrund
Identitet
Bredareds Sportskytteklubb är en klubb med inriktning mot Lerduvor, Viltmål, Jaktkombination och
Pistol samt Svartkrutsskytte. Vi verkar tillsammans för en gemenskap och klubbkänsla mellan jägare,
motionärer och tävlingsskyttar som bidrar till en god klubbanda och utveckling av skyttesporten.
Klubben vilar på värderingarna Gemenskap, Engagemang, Öppenhet.

Med våra värdeord menar vi:
Gemenskap
Med Gemenskap menar vi Klubbkänsla och Kamratskap. Vi agerar välkomnande mot nya medlemmar
och anstränger oss för att ge besökare och gäster ett gott intryck. Nybörjare får spontant stöd och
tips med sitt skytte av erfarna skyttar. Medlemmarna är trevliga mot varandra och våra gäster och
bjuder in och informerar om evenemang och tävlingar inom och utom klubben och uppmuntrar till
att följa med. Vi är fokuserade på vårt skytte och att samtidigt ha trevligt tillsammans.
Engagemang
Med Engagemang menar vi också Medverkan. Genom att bidra efter förmåga till klubbens löpande
underhållsarbete, som instruktör vid företagsskytte, i jouren och vid tävlingar ges ett viktigt bidrag till
klubbens fortbestånd och utveckling. Är vi många som hjälps åt så blir den enskilda insatsen liten och
det totala resultatet blir en väl fungerande verksamhet med ordning och reda och trivsel för
medlemmarna. Förutom de ordinarie jourkvällarna så arrangerar klubben även instruktionstillfällen,
utbildningar och föreläsningar.
Öppenhet
Med Öppenhet menar vi också Mångfald. Klubben är öppen för alla skyttar oavsett ålder, kön,
hudfärg eller religion. Alla ska ha en positiv upplevelse av sitt skytte och miljön på klubben. Erfarna
skyttar hjälper nybörjare och vi hjälps åt med arbetsuppgifter. Ingen uppgift är någon annans. Vi
summerar upp vår verksamhet i verksamhetsberättelsen varje år och redovisar vad vi gör så att
medlemmarna kan få information och förståelse för vad som görs och också bilda sig en uppfattning
om hur man själv kan bidra till verksamheten.
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