Kjelsås Idrettslag
Strategisk plan for perioden 2019 – 2022
Visjon
Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.
Grunnleggende verdier
Klubbfølelse - Idrettsglede - Lagånd

Overordnede mål
I perioden 2019-2022 skal Kjelsås idrettslag særlig kjennetegnes ved:
Idrettslaget for alle
•

Fleridrettslag med sterk lokal tilhørighet

•

Med et godt lokalt tilbud til barn, ungdom og voksne

•

Med et godt samarbeid med skolene og organisasjoner i nærområdet

Godt sportslig tilbud
•

Godt motiverte og kvalifiserte trenere og ledere for alle aldersgrupper

•

Gode anlegg

Moderne drift
•

Moderne informasjonsteknologi effektiviserer og styrker daglig drift og styring

•

Tilpasse og profesjonalisere organisasjonen og samtidig beholde frivillighet i alle
ledd

Innsatsområder
I forbindelse med strategiarbeidet er det gjennomført innsiktsmøter med alle lagene. I
etterkant er det utarbeidet et eget strateginotat, som har lagt grunnlag for fire
innsatsområder i strategiperioden; samfunnsbidrag, sport, drift og administrasjon og
anlegg.
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A. Samfunnsbidrag
Mål: Klubben skal være synlig i lokalmiljøet og bidra til å gjøre Kjelsås/Grefsen til et
bedre sted å bo.
Tiltak:
•

Rekruttere medlemmer i samarbeid med nærskolene, allidretten og idrettskolen

•

Gi attraktive og tilrettelagt tilbud til barn og ungdom, slik at de blir i klubben,
både i satsnings- og på lavterskeltilbud

•

Utvikle idrettslige tilbud tilpasset ’seniorer’

•

Alle drakter og annen kleskolleksjon skal ha en klar Kjelsås profil

•

Profilhåndboken følges i all skriftlig informasjon og i alt materiell som gruppene og
hovedlaget benytter

•

Ha oppdaterte web-sider i hele idrettslaget, i grupper og på lagsnivå

•

Sørge for synlighet i sosiale medier

•

Mangfoldet i aktivitetene skal synes både gjennom annonsering og redaksjonell
omtale i lokale medier

•

Bydel, kommune og idrettskrets skal regelmessig gjøres kjent med vår virksomhet
og våre behov

•

Samarbeide med skolene og andre frivillige organisasjoner i nærområdet

•

Utvikle nettverk med bedrifter i nærområdet

B. Sport
Mål: Klubben skal sikre breddeaktivitet av god kvalitet og tilby elitesatsing uten at det
går ut over bredden.
Tiltak:
•

Idrettslagets visjon, verdier og retningslinjer skal gjøres kjent for alle frivillige og
ansatte

•

Jobbe aktivt for at alle medlemmer viser respekt for hverandre, konkurrenter,
frivillige og funksjonærer av ulik art

•

Aktivitetene skal være i tråd med NIFs retningslinjer for barneidrett og klubben
skal ha en dedikert barneidrettsansvarlig som ivaretar dette

•

Sørge for å tilrettelegge for at aktive i barneidretten får prøve seg i flere idretter
og at man kan drive flere idretter samtidig

•

Alle aktive under 16 år skal oppleve at de kan drive med flere idretter samtidig.

•

Tilrettelegge aktivitet for ungdom slik at frafallet reduseres

•

Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag og trenere skal
gjennomføre e-læringsprogrammet ’Ren Utøver’

•

Utarbeide felles retningslinjer som skal være førende for elitesatsing og ved behov
videreutvikle retningslinjene for breddesatsingen

•

Alle grupper skal ha flerårige sportslige planer, forankret i idrettslagets strategi og
retningslinjer

•

Alle grupper skal ha årshjul som koordinerer aktivitetene i idrettslaget

•

Utvikle samarbeidsutvalget for tett samarbeid mellom grupper og årganger

•

Utdanning av ledere og trenere gjennom samarbeid med krets, forbund og Norges
Idrettshøgskole

•

Sørge for at klubbens ungdom får tilbud om engasjement i sportslige og
administrative verv i idrettslaget og i kretsene

•

Sikre best mulig treningsforhold for alle grupper

•

Være åpen for allianser med andre klubber innenfor enkeltidretter
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C. Drift og administrasjon
Mål: Klubben skal drives profesjonelt og tilrettelegge for at vi har ansatte og frivillige både sportslig og administrativt - som opplever mestring og glede.
Tiltak:
•

Utvikle organisasjonen innenfor den til enhver tid gjeldende økonomiske ramme

•

Sørge for en tydelig organisasjonsplan for idrettslaget med klare
rapporteringsrutiner

•

Samarbeid om kompetanseutvikling på tvers av gruppene

•

Etablere en felles klubbhåndbok for idrettslaget

•

Ha en tydelig rollebeskrivelse for daglig leder, som omhandler helhetlig drift og
administrasjon av idrettslaget

•

Ha standardkontrakter med klare rollebeskrivelser for ansettelser

•
•

Ha oppdaterte innspill til behovsplan for nyanlegg
Ha og bruke gode IT-systemer som sammen med god organisering effektiviserer
og sikrer driften av laget

•

Ved behov koordinere og støtte gruppene i sponsor- og markedsarbeid

•

Være kjent med og søke på alle offentlige og private støtteordninger

•

Ha tydelige retningslinjer for tildeling av hedersbevisninger

D. Anlegg
Mål: Klubben skal drifte anlegg på en god måte med gode rutiner og sikre tilgjengelighet
for idrettslagets egne aktiviteter i nærområde.
Idrettslaget disponerer i dag følgende anlegg: Grefsen Stadion, Kjelsåshallen,
Engebråtenhallen, Stadionhallen, Grefsenhallen, Oslo Skisenter (Grefsenkollen),
Linderudkollen, Langsetløkka, Kjelsåsmyra, Myrerfeltet og Grefsen skole kunstgress.
Tiltak:
•

Sørge for god drift og godt vedlikehold av anleggene

•

Jobbe for utvikling av nye og eksisterende anlegg

•

Tilpasse aktivitetene slik at kapasiteten i anleggene blir utnyttet. Spesielt på
mindre gunstige tider, slik at alle flater blir benyttet mest mulig til idrettslig
aktivitet

•

Ha plan for god utnyttelse av anleggene
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