Svenska Landseerklubbens värdegrund
1. Stå upp för rättvisa
Som rasklubb står vi upp för rättvisa och respekten för lagar och regler.
Vi tror på jämlikhet, solidaritet. ALLA medlemmars lika värde. Oavsett ålder, kön,
uppfödare, med eller utan meriter har ALLA hundar lika värde.
Det ska genomsyrar allt vi gör. Vi ska alltid vara opartiska, men det betyder inte att vi
låter bli att ta ställning. Vi ska visa vad vi står för med både med ord och handling.
2. Tydligt ledarskap
Tydligt ledarskap handlar om att veta vad man vill och vilja visa det. Vi skapar
förtroende genom att stå upp för det vi tror på. Vi är lyhörda, samarbetar över
gränserna och använder den kraft som finns inom hela föreningen. Människor blir
bättre när de lyfts upp än när de trycks ner. Tydligt ledarskap handlar mer om att få
andra att bli starka, än visa sig stark själv.
3. Tar socialt ansvar
Föreningen har unika möjligheter att bygga broar mellan människor i en värld där
handlingar är viktigare än ord. Föreningen bryr sig, och ta hand om de som
kommer till oss. Vi erbjuder en tillhörighet och plats där alla har lika värde, oavsett
könsidentitet, etnicitet, religion, läggning, funktionsnedsättning eller ålder. När andra
pratar om integration så ska den vara vår vardag.
4. Professionell inställning
Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör.
Vi väljer alltid den lösning, den väg och de personer som bäst kan klara uppgiften oavsett bakgrund. Vi ska vara professionella och objektiva i en känslostyrd värld.
Att vara professionell är att vara ödmjukt nyfiken, samarbeta och lära av andra. Där
föreningen och medlemars behov alltid ska gå före individuella.
5. Goda förebilder
Vi visar respekt, värdighet och vara stolta Landseerklubbsmedlemmar
Vi är alla en del av Svenska Landseerklubben och en symbol för klubb och ras. Vi
Landseerägare har förmånen att vara en del av något mycket större än oss själva.
När vi bär föreningens logotype, och talar i dess namn har vi ett ansvar för
Landseerklubbens anseende, oavsett om vi är på en stor arena, ute på resa, på
sociala medier eller på träning eller tävling. Vi uppträder värdigt och visar omtanke för
andra för det tar lång tid att arbeta upp ett gott anseende men fort att rasera det.
Därför är vi alltid goda ambassadörer. Det är allas vår uppgift att lämna efter oss ett
ännu bättre Svensk Landseerklubb till nästa generation.
6. Varm gemenskap
Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra
Landseerklubben är en gemenskap där vi gör varandra bättre och hundintresset till
något större. Det spelar ingen roll vilken hund, medlem det gäller, vi är
klubbmedlemmar och när vi samlas är glädje och hög stämning en del av vår
identitet. Vi månar om varandra i alla lägen.

7. Alltid visa välvilja, uppmuntra mod
Mod är att våga misslyckas. Mod är att våga välja vägar som ingen annan tagit. Göra
saker man inte gjort tidigare. För att nå stora vinster längre fram måste man sätta
utveckling före kortsiktiga framgångar. Vi ska stötta alla att vilja utmana det
invanda, våga förändra och driva innovation. Det är det som skapar skillnad när så
mycket annat är lika. Visa välvilja till dem, uppmuntra dem som försöker och visa
vilja.
9. Glädje och kärlek
Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.
Genom glädje föds kärlek. Ur det kan man bygga en tro på att det omöjliga kan bli
möjligt. Det är glädje och kärlek som är energin i varje stordåd.
Alla drivs av samma motor. Glädjen övervinner motgångar och föder hopp. Den blir
större när den delas av fler.

