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Om dokumentet 

Virksomheten “Sandnes Idrettslag – Friidrett" (heretter Klubben) driftes i henhold til Klubbens 

virksomhets-idé, visjoner og verdisyn, og fokuserer på å utvikle virksomheten hovedsakelig innenfor 

de delmål som er synliggjort i denne Virksomhetsplanen.  

Andre viktige dokumenter som angår klubbens drift, fokus og aktivitetssett er:  

⦁ «Klubbhåndboka» - svarer på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å 

finne ut hvilke regler som gjelder internt.  Klubbhåndboka bidrar til kontinuitet i det som 

bestemmes og gjøres i Klubben og vil oppdateres våren 2020. 

⦁ «3-års Planen» detaljerer ut hvordan Klubben har tenkt å nå sine delmål i den kommende 3 

årsperioden med tilhørende roller og ansvar. 

Virksomhetsplanen, Klubbhåndboka og 3-års Planen vedtas og oppdateres av Styret i Klubben. 

Forslag til endringer kommer fra det enkelte medlem, styret, eller fra andre grupper i Sandnes 

Idrettslag, og vil forløpende bli vurdert samt eventuelt implementert i dokumentene ved planlagt 

oppdatering. Endringer som er vedtatt, men ikke enda oppdatert i dokumentasjonen vil 

kommuniseres og tydeliggjøres via klubbens nettsider og evt. sosiale medier.  

 

Virksomhetsplanen 
Virksomhetsidé; Sandnes Idrettslag Friidrett skal tilby et sunt og 

bærekraftig friidrettsmiljø. 

Visjon; Friidrett for alle uansett alder, forutsetninger eller 

ambisjonsnivå. 

Verdier; Våre verdier oppsummeres i ordet T-R-I-M. 
T-R-I-M står for;   

Tydelig; Klubben skal være tydelig i all kommunikasjon innad og utad. Det enkelte individ står fritt 

til å kommunisere egne målsettinger. 

Respekt; I dette ligger at vi skal ha respekt for enkeltmennesket enten de er aktive utøvere, 

trenere, foreldre, funksjonærer eller jobber i administrasjon/styre. Videre skal en vise respekt 

overfor andre parter, for eksempel; kommersielle samarbeidspartnere, politiske organer eller andre 

friidrettsklubber. 

Inkluderende; Vi ønsker at alle som er med i Klubben skal føle seg velkommen og godt mottatt i 

klubben, enten det gjelder utøvere, foresatte eller andre som vil gjøre en innsats. Det er ikke minst 

viktig å inkludere foresatte som ikke har noen bakgrunn fra friidretten og som er usikre på hvordan 

de kan bidra. 
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 Måloppnåelse; Både Klubb og individ bør sette seg klare målsetninger for hva man ønsker å 

oppnå med aktiviteten en bedriver. 

 Hovedmål 

Vårt hovedmål er å bli Norges mest attraktive friidrettsklubb.  
Med ‘attraktiv’ mener vi; 

• Friidrett for alle innbyggere 

• Flest aktive medlemmer og stor bredde i aktiviteter  

• Utøvere i Norges- og Verdens-klasse 

• Levere jevnlig arrangementer med høy gjennomføringskvalitet   

• Profesjonell organisasjon som tenker langsiktighet både på utøversiden og ressurssiden 

• Unik frivillighetskultur 

• Robust økonomi 

Klubben ønsker å sikre engasjement og høy kvalitet i trener-, funksjonær- og frivillighetsstab både 

for nåtid og fremtid. Vi ønsker å bli en vel-organisert klubb med struktur og tydelige roller, som 

forenkler engasjementet både blant utøvere, trenere, oppmenn og de mange andre frivillige. 

Delmål 
Våre delmål er i denne omgang sentrert rundt tre hovedsatsningsfelt. For detaljer se 3 års Planen. 

1. Aktivitetsutvikling   

Klubben ønsker å fokusere på aktivitetsutvikling for bane- og mosjons-segmentet.  

Klubben skal utvikle vårt aktivitetssett slik at våre arrangement blir mer attraktive og resulterer i 

større deltakelse, og på den måten forsterke og videreutvikle samarbeidet med våre sponsorer.   

2. Kompetanseheving 

Trenere 

Klubben er avhengig av kompetente trenere og oppmenn som bringer frem det beste i alle våre 

utøvere, og som sikrer forsvarlig treningsopplegg og fokuserer på individuell mål-oppnåelse, 

skadeforebygging og samhold.   

Funksjonærer og Frivillige  
For at Klubben skal være aktiv, med et stort antall arrangement hvert år, er vi helt avhengig av et 

stort antall dyktige funksjonærer. Det er funksjonærene som sikrer korrekt gjennomføring av stevner 

og andre aktiviteter i tråd med gjeldende regelverk fra Norsk Friidrettsforbund og andre 

internasjonale forbund. 

 3. Organisasjonsutvikling 
Klubben ønsker å være godt organisert og ha struktur og orden på driften, også for å kunne 

engasjere foreldre og andre frivillige på en enklere måte.   

  


