FS-förslag: Strategi för Svensk Flygsport
Förslag: Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsmötet beslutar att anta denna strategiska plattform för Svensk Flygsport med vision,
verksamhetsidé, kärnvärden, löfte och position, samt tillhörande strategiområden.
Bakgrund
Svensk Flygsport är inne på en utvecklingsresa. Förbundsstyrelsen ser att vi tillsammans har stora
möjligheter att utvecklas inom flera områden utifrån att vi är och betraktar oss själva som en idrott.
Att mäta sina förmågor mot andra och sig själv är något vi människor ofta vill och ofta gör. Det är det
som är idrottens essens. I det finns ingen skillnad på oss som flyger – vare sig det gäller att mäta
krafterna mot varandra när vi flyger med modeller, med skärmar, i ballonger, i höga hastigheter med
och utan motorer, eller bara faller fritt i luften. Det är även flygsportens kärna. Flygsport är träning,
tävling, motion och bara ha kul. För oss är idrotten det gemensamma. Det är idrotten som gör oss till
just Svensk Flygsport.
Vi måste våga ta nya vägar och hitta lösningar på de utmaningar och möjligheter vi står inför – en
idrott som är nöjd är en idrott som står still. För att klara det har vi tillsammans arbetat fram en
strategisk plattform för hur vi ska möta vår framtid. Vi har i denna formulerat en ny gemensam
vision, en gemensam verksamhetsidé, ett löfte, en position och tre gemensamma kärnvärden för
Svensk Flygsport. Plattformen innehåller dessutom tre strategiska fokusområden som kommer bli
avgörande för vår framgång. Avgörande kommer det också bli att vi inom Svensk Flygsport arbetar
tillsammans och att våra föreningar ges möjlighet att realisera plattformen.
Detta är Svensk Flygsport
För att kunna bredda och inkludera fler inom Svensk Flygsport är en tydlig definition och ett än mer
tydligt perspektiv på vilka som är och kan vara en del av Svensk Flygsport avgörande.
Utgångspunkten för en sådant inkluderande perspektiv är våra gemensamma värderingar och vår
gemensamma vision. Det betyder i praktiken att de som vill vara en del av Svensk Flygsport bara kan
vara det under förutsättning att man ställer upp på och verkar för att nå samma vision, står för den
gemensamma värdegrunden, lever upp till den gemensamma verksamhetsidén/missionen och
arbetar i linje med de strategier som utarbetats. Med det öppnas en tydligare och mer inkluderande
Svensk Flygsport baserat på det som är de gemensamma värderingarna och den gemensamma
riktningen.
Svensk Flygsport är:
Svensk Flygsport, med föreningsidrotten som grund, innefattar den flygsportverksamhet i Sverige som
aktivt ställer upp på och verkar för att nå Svensk Flygsports gemensamma vision samt ställer upp på,
lever och verkar efter Svensk Flygsports gemensamma kärnvärden och verksamhetsidé.
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Det är Svenska Flygsportförbundets medlemmar – den demokratiska strukturen – som utarbetar och
beslutar om vision, verksamhetsidé och gemensamma kärnvärden för Svensk Flygsport. Beslut som
fattas på Svenska Flygsportförbundets förbundsmöte.
Medlemskap i Svenska Flygsportförbundet kan enbart beviljas till föreningar som lever upp till de
kriterier för medlemskap som läggs fast i Svenska Flygsportförbundets stadgar och som därigenom
ligger i linje med Riksidrottsförbundets medlemskap.
Vision, verksamhetsidé och kärnvärden för Svensk Flygsport
Vision
Vår vision ska inspirera, vara långsiktig och tydlig/begriplig:
Flygsport – idrotten för den som älskar att vara i luften!
Verksamhetsidé
Verksamhetsidén beskriver syftet med vår verksamhet, vår roll och uppgift. Verksamhetsidén svarar
på frågan varför vi finns till.
Svensk Flygsport är träning, tävling, motion och uppvisning i flera olika flygsportgrenar. I starka
föreningar byggd på gemenskap under hela livet, erbjuder vi möjligheten att utöva en säker flygsport
baserad på hög självkännedom och sina egna förutsättningar att utmana sig själv.
Kärnvärden
Kärnvärden är de ord och fundament som vår verksamhet vilar på. Kärnvärden är de värderingar som
genomsyrar vår verksamhet och våra organisationer.
Gemenskap
Vår kärlek till att flyga förenar oss. Det spelar ingen roll om vi är tillsammans hela tiden eller ens om
vi är på samma plats när vi flyger eller faller fritt i luften. Vår gemenskap sträcker sig bortom cockpit,
skärmen, fallskärmen eller ballongkorgen. Vi som någon gång flugit har en alldeles särskild historia
tillsammans. Helt enkelt – det är den gemenskapen som binder oss samman. Det är den som gör oss
till flygsportare!
Tillit
Flygsport är att idrotta i luften. Det är det vi gör och för att kunna göra det krävs att vi är säkra och
trygga i det vi gör. Säkerhet och tillit bygger på din egen och på andras kunskap och erfarenhet. Det
gör att du kan ta ut svängarna när det behövs eller låta andra göra det när de måste. Och förstås för
att föräldrar ska våga släppa sina ungdomar utan oro. Att känna tillit är avgörande för vår idrott.
Självkännedom
Kärleken till att flyga är svaret på varför vi håller på. Hade människan varit menad att flyga skulle vi
vara födda med vingar sägs det. Det är vi inte. Därför måste vi utmana oss själva, men också ha
insikten att göra det när vi kan och behärskar situationen. Eftersom vi håller på med flygsport är
prestation och resultat för eliten viktig, men prestation och utveckling kan vara lika stor för en

Svenska Flygsportförbundet ● www.flygsport.se ● 802014-7164

nybörjare som flyger eller vågar falla fritt för första gången. Vi älskar det. Att flyga eller hoppa kräver
nåt av dig. Att testa sina gränser vare sig vi gör det själva i ett flygplan, i en luftballong, i fritt fall eller
i en skärm eller om vi står på marken och flyger vår modell kräver självkännedom.
Löfte och Position
Genom vårt löfte ska det bli tydligt vad vi lovar till de som följer oss, de som är en del av Svensk
Flygsport och våra andra intressenter. För Svensk Flygsport handlar det om att inte känna några
begräsningar - det är resultatet av träningen, utbildningen eller upplevelsen och gemenskapen i och
förstås tilliten till Svensk Flygsport.
Svensk Flygsport – the sky is not our limit!
Vi håller på med idrott i luften. Det unika för oss är att vi håller på med en idrott som är fartfylld,
häftig, och att vi har luften som vår arena – den kräver tillit och självkännedom där blir vår position
tydlig, unik och gripbar.
Tre strategiska områden
Identifierade strategiområden ska fungera som en ledstång i vårt arbete inom Svensk Flygsport där vi
testar av att de aktiviteter och initiativ vi tar ligger i linje med våra strategier, då kommer vi
tillsammans att vara idrotten för alla som älskar att vara i luften.
Strategi 1 Samarbete & Vi-känsla
Att vi arbetar tillsammans kommer att vara avgörande för hur väl vi kommer att lyckas närma oss vår
gemensamma vision. Vi har ett arbete att göra och en historia att lära oss av. Men vi behöver ha ett
långsiktigt och hållbart helhetsperspektiv med fokus på att tillsammans arbeta för det som förenar
alla våra olika grenar, dvs idrottsfrågorna. Ett helhetsperspektiv som innefattar vår idrottsliga
utveckling, vår ekonomi, roller och organisation liksom struktur och ansvar. Förbundsstyrelsen ser
detta strategiområde som en av de viktigare delarna i arbetet med att realisera den strategiska
plattform som förbundsmötet beslutar om. Rollfördelning mellan Svensk Flygsports olika aktörer kan
inkludera aktörer som idag inte är en del av Svensk Flygsport.
Strategi 2 Idrottsutveckling
Vikten av att vi utvecklar vår idrott är också det en avgörande del i att bygga en starkare flygsport.
För att vi ska nå vår vision krävs mer än idrottslig utveckling, men utan den blir vi inte idrotten för alla
som vill vara i luften. Vi ska fokusera än mer på den idrottsliga verksamheten och hur idrotten ska
utvecklas inom såväl föreningen som för medlemmen – avseende både bredd och elit. En viktig del
inom sportslig utveckling är att fler unga väljer vår idrott, men också att de som kommer in i Svensk
Flygsport stannar kvar. Därför kan vi kan behöva utveckla en gemensam väg in i vår idrott oavsett om
man väljer att specialisera sig i sitt initiala val, eller senare i livet väljer en annan gren – en röd tråd
som knyter samman flygsportens olika verksamheter. Vi behöver utveckla verksamheten så att vi
bättre svarar upp mot en mer mångfacetterad efterfrågan bland våra aktiva och våra föreningar.
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Strategi 3 Vi ska bli fler
Svensk Flygsport behöver bli mer attraktiv och öppen för fler människor. Ett arbete för att nå och
locka nya grupper som traditionellt sett inte idag väljer flygsporten behövs. Vi måste utveckla
verksamhet och organisation som bidrar till att våra föreningar kan få fler tjejer och unga vill till vår
idrott. Det kommer att vara viktigt att hitta och utveckla metoder och former som drar nytta av
digitaliseringens möjligheter för nyrekrytering. Det handlar om att sänka trösklar för att kunna spela
eller uppleva flygsporten. Det handlar bl.a. om ökad tillgänglighet genom ökad enkelhet, närhet, tid
och kostnader. Luftrumsfrågorna har en alldeles särskilt viktig del i att det ska kunna bli fler som
lockas till flygsporten. Fler ska kunna pröva flygsportens olika grenar oavsett var man bor och lever i
Sverige. Vi måste tillsammans inom Svensk Flygsport intensifiera vårt arbete med myndigheter och
andra kring regelverk och system som påverkar våra möjligheter att utöva vår sport – vi behöver vår
arena.
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