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Svenska Danssportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund*   
Fastställd FM 2010, Rev FM 2014, Rev FM 2015, Rev FM 2016   

Svenska Danssportförbundet ska arbeta efter de gemensamma normer och riktlinjer som finns inom  

den svenska idrottsorganisation och som  

Riksidrottsförbundet ger uttryck för i ”Idrotten vill”. Den svenska idrottsrörelsen har samlats bakom visionen 
”Svensk idrott – världens bästa”. En viktig bas i detta arbete är följande:   

Danssport är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

Danssport består av träning och lek, tävling och uppvisning.   

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar som tillsammans utgör en fri och frivillig 

folkrörelse förenad i Svenska Danssportförbundet med tillhörighet i Riksidrottsförbundet.   

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.   

• Med barnidrott menar vi danssport upp till 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi danssport 

för tonåringar och unga vuxna 13–20 år. Vuxenidrott är danssport för dem som är över 20 år.  

• Inom barnidrotten ger vi möjlighet till lek och att prova på våra danser. Det är viktigt att ge en 
allsidig utveckling. Tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor.   

• I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.   

• I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.   

• I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och 

tävlingsresultat tjänar som sporre.   

Vi är en samlad danssportsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar 

alla föreningar, distrikt, centrala funktioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska 

idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan som ger inspiration 

och utveckling. Inom DSF respekterar vi varandras roller och verksamhetsvillkor.   

Danssporten och Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 

barns rättigheter (Barnkonventionen). DSF tar i möjligaste mån hänsyn till FN:s internationella 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Viss dans för personer med funktionsnedsättning 
är idag organiserad inom Svenska Handikappidrottsförbundet.   

Svenska Danssportsförbundets verksamhetsidé   
Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige i 

överensstämmelse med idrottens mål och inriktning. Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha 

roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.   

Svenska Danssportförbundets vision   
Visionen är ”DSF – för alla i tävlings-, motions- och socialdans”.   

Svenska Danssportförbundet vill framgångsrikt organisera all dans, vi vill ha hundratusen medlemmar 
i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en 

självklarhet.   

Svenska Danssportförbundets värdegrund   
Värdegrunden utgörs av de tre ledorden Glädje, Engagemang och Öppenhet.   

Glädje   

Glädjen är den starkaste drivkraften för att dansa. Vi bedriver och utvecklar all verksamhet för att ha 
roligt, må bra och prestera mer. Vi skapar dansglädje genom att delta, se på och leda.   
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Engagemang   

Vi utvecklar vår verksamhet för att få engagemang i alla led – bland dansare, föräldrar, funktionärer, 

ledare och andra medlemmar. Alla medlemmar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin 

verksamhet. Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.   

Öppenhet   

Danssporten ska präglas av öppenhet och likabehandling. Alla som vill ska kunna vara med utifrån 

sina förutsättningar. Vi accepterar inte kränkande särbehandling.  

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en 
del av idéprogrammet Idrotten vill. DSF har tagit den som grund för Dansen Vill som bl.a. innehåller texten i denna 

bilaga.   

(1 kap 1 §* RF:s stadgar  
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund  

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.  

Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se.)   

 

http://www.rf.se/
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