Policy för Bromma-Vällingby SOK
Med vedertagen förteckning BVSOK
MÅLSÄTTNING
BVSOK är tävlingsklubb inom orientering, skidorientering och längdskidåkning. Vi vill att alla medlemmar
som finner glädje i vår verksamhet ges möjlighet till gemenskap och personlig utveckling inom föreningen.
BVSOK ska:
 Rekrytera, utveckla och inspirera medlemmar till på alla nivåer
 Stödja och uppmuntra utveckling till prestationer på elitnivå
 Vara en attraktiv klubb för Stockholms nyinflyttade
 Vara träningscentrum och en trivsam samlingsplats
 Genomföra minst ett nationellt orienteringsarrangemang per år
 Lära ut orienteringsteknik till skolungdomar
 Verka för en bättre folkhälsa genom stimulerande motion
IDENTITET
I tal och skrift ska klubben omnämnas med fullständigt namn Bromma-Vällingby SOK, alternativt
förkortning BVSOK. Med undantag för stafettlag i samarbete med annan klubb.
Stafettlag i samarbete med Järfälla OK omnämns som BVJOK, Bromma-Vällingby-Järfälla OK.
FÄRGER
lubbens huvudsakliga färger är marinblått, royalblått och vitt med inslag av cerise.
KLÄDER
Medlemmar som representerar klubben på tävlingar, resor och på övriga arrangemang ska visa
klubbtillhörighet med klädseln. Klubben har tävlingskläder, överdragkläder, väst samt mössa i det
ordinarie sortimentet. Viss möjlighet finns att göra beställningar av andra produkter (> 10 enheter).
ARRANGEMANG
Klubbens medlemmar arrangerar årligen tävlingar för att stödja orienteringen i Stockholm. Intäkterna
från dessa ger också förutsättning för hela vår verksamhet, vilket även stärker sammanhållningen och
kunskapsutvecklingen mellan medlemmarna.
VERKSAMHETSKOMMITTÉER
Kommittéerna planerar och genomför verksamheten i linje med föreningens målsättning och med tonvikt
på gemenskap och resultat.
KLUBBMÄSTERSKAP
Genomförs årligen i de discipliner som Tränings- och Tävlingskommittén (T&T) tillsammans med
styrelsen beslutar.
Klubbmästare erhåller medalj, för detta krävs minst tre anmälda deltagare per klass. Sammanslagning av
klasser får göras vid behov genom T&T försorg.
HEDERSMEDLEMSKAP
Kan tilldelas medlem för:
Idrottsliga meriter på nationell nivå
Mångårigt engagemang i styrelsen
FÖRTJÄNSTTECKEN - kan endast utdelas en gång per person
Kan tilldelas medlem för:
Stort engagemang i en speciell uppgift
STYRELSENS UPPMUNTRING
Uppmuntring och hedersutmärkelser till medlemmar som gjort fina insattser och/eller visat stort
träningsengagemang bör utdelas årligen.
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