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1. Verksamhetsidé
Svenska Danssportförbundets uppgift är att främja dansen och danssporten i Sverige i
överensstämmelse med idrottsrörelsens mål och inriktning.
Vi bedriver vår dansidrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveckla människor under hela livet.

2. Vision
För alla i tävlings-, motions- och socialdans

3. Värdegrund
Glädje, Engagemang, Öppenhet

Baserad på Idrottens gemensamma värdegrund:
Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

4. Gemensam målsättning och inriktning inom idrotten
Vi inom dansidrotten är en del av idrottsrörelsen och vi arbetar tillsammans med alla övriga idrotter
inom Riksidrottsförbundet (RF).
Vid RF-stämman 2015 beslutade idrottsrörelsen om en ny verksamhetsidé, långsiktiga mål samt att en
strategisk plan, gemensam för idrotten skulle tas fram. På RF-stämman 2017 antogs den.
Svenska Danssportförbundet justerade och moderniserade redan vid FM 2016 verksamhetsidén så att
den överensstämmer med RF. Samma sak med förbundets långsiktiga strategi.
För att möta de så kallade megatrenderna Globalisering, Urbanisering, Digitaliseringen och även
Individualiseringen och leva i takt med i en förändrad omvärld måste svensk idrott ta nya gemensamma
krafttag. Hälsotrenden kanske är den megatrend vi själva kan dra nytta av.
Det betyder helt enkelt att de mål vi som förbund väljer att sätta på kort och lång sikt ska vara en del av
de övergripande långsiktiga målen och att insatser vi gör ska vara i samklang med de strategiska
områden svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva efter mot 2025.
Livslångt idrottande:
- Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i
förening under hela livet.
- Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
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Idrott i förening:
- Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i
förening.
Idrottens värdegrund är vår styrka:
- Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrotten gör Sverige starkare:
- Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

5. Utvecklingsresor för förändring
Målen 2025 kräver stora insatser och många gånger ändrade syn- och arbetssätt. Därför har
idrottsrörelsen också lagt fast några gemensamma strategiska områden där utveckling och förändring
måste ske.
Det är också inom ramen för de olika utvecklingsresorna som målen och aktiviteterna i första hand
kommer finnas.
De fem strategiska utvecklingsresorna som svensk idrott ska göra tillsammans är:
•
•
•
•
•

En ny syn på träning och tävling
Den moderna föreningen engagerar
Inkluderande idrott för alla
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Ett stärkt ledarskap

Svenska Danssportförbundet har sedan tidigare en långsiktig strategi
”Tillväxt och utveckling för danssportens bästa”.
Vår strategi beskriver hur vi ska bli framgångsrika. Svenska Danssportförbundet fokuserar på följande
långsiktiga framgångsfaktorer.
•
•
•
•
•

Satsning på Barn och Ungdomar genom att möta dem där de finns samt genom attraktiva och
glädjefyllda former för träning skapa utveckling i våra föreningar.
Införliva danser i vår verksamhet som attraherar yngre dansare för att skapa en god tillväxt.
Utvecklingsmodell som leder till en långsiktig utveckling av dansare oavsett ålder och ambition.
Elitsatsning för att skapa en topp och internationella framgångar och därmed skapa förebilder
och motivation för unga som vill utvecklas.
Tävlingsformer som ger spänning samt begripliga och snabba resultat genom att använda
modern teknik och innovativa lösningar.
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6. Svenska Danssportförbundets verksamhetsinriktning och
prioriterade områden 2019–2020
Med utgångspunkt i svensk idrotts målsättningar och var vi som förbund befinner oss på
utvecklingsresan föreslår Förbundsstyrelsen följande prioriterade områden som verksamhetsinriktning
de kommande två åren 2019–2020:

En ny syn på träning och tävling
Ta fram riktlinjer för vår barn- och ungdomsverksamhet:
•
•

Fortsätta utveckla tävlingsstrukturen, tävlingsformer och uppdatera reglementet
Fortsätta utveckla nya forum/plattformar/scener/koncept för barn- och ungdomar (förutom
mer traditionell träning och tävling)

•
•

Utveckla arrangörshandledningar för tävling
Uppdatera DSF:s utvecklingsmodell från 2012.

Fortsätta ta fram grenutvecklingsplaner för de olika danserna för att tydliggöra varje dansgrens specifika
utvecklingsbehov.
Fortsätta att även satsa på danser som tillhör subkulturer som inte kräver att man är två (pardans) för
att attrahera fler barn och unga.
Den nya elitverksamheten ska färdigställas, implementeras och fungera från 2020 i enlighet med
Strategi 2025.
Utvärdera projekt med träningskonceptet ”each one teach one”, som stimulerar dansare att lära av
varandra.

Den moderna föreningen engagerar
Underlätta föreningarnas arbete genom att bland annat stimulera till ökat samarbete med SISU lokalt
och våra SDF (specialidrottsdistriktsförbund).
Skapa mer tid för dans genom att utveckla, effektivisera och digitalisera stöd för administration till
föreningar.
Underlätta samverkan mellan föreningar och därmed skapa möjligheter till nya mötesplatser.
Aktivt lyfta vår värdegrund i samtliga kanaler, inte minst i mötet med föreningar.
Skapa fler förutsättningar för föreningar som arbetar med social- och motionsdans att stimulera dansa
hela livet.
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Inkluderande idrott för alla
Fortsätta arbeta med grupper som inte finns representerade inom DSF.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Besluta om det fortsatta arbetet med könsneutralt tävlingsreglemente.
Kontinuerligt följa upp fördelning mellan kön i förbundets olika delar av verksamheten.

Ett stärkt ledarskap
Förankra och kommunicera DSF:s utbildningsstruktur.
Öka kompetensen inom ledarskap hos våra ledare och tränare.
Skapa en plattform/mötesplats för tränare inom DSF.
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