
Strategiplan for Kløfta idrettslag perioden 2020-2023 

«En klubb for alle på Kløfta»  

 

1. Utvikling av klubben de neste 4 årene 2020-2023 

Dette dokumentet er Kløfta idrettslag sin strategiplan for perioden 2020–2023. Denne 
vedtas på årsmøtet, men skal være et levende dokument som viser måloppnåelse underveis 
i perioden. Større endringer av strategiplanen i perioden skal vedtas på årsmøtet. Ny 
strategiplan gjeldende fra 2024 fremlegges på årsmøtet i 2023. 
Denne strategiplanen er et overordnet dokument, som skal ta utgangspunkt i klubben 
kjerneverdier og være det dokumentet som viser vei for arbeidet i klubben de nærmeste 
årene. 
Kløfta idrettslag er en samfunnsaktør, og den rollen må vi være bevisst. Fair play skal prege 
all aktivitet på alle nivåer. Det er like viktig for barneidretten som det er for de som driver 
innen voksenidretten. Alt fra stygg språkbruk, som eksempelvis nedsettende uttrykk som 
spiller på kjønn, seksualitet og etnisitet, til trusler og vold er alle episoder som er med å 
prege vårt omdømme. I vår klubb har vi en klar nulltoleranse for slik oppførsel.  
Idretten er samfunnets viktigste fellesskapsarena. Dette søker vi å favne om ved visjonen 
«Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle». Frivilligheten er ikke like selvfølgelig 
som tidligere, og derfor vil vi prioritere det i denne planperioden. Det skal legge bedre til 
rette for å bidra inn i frivilligheten og dermed senke terskelen for å ta på seg et verv eller en 
oppgave.  
Vi vil lykkes hvis vi alle står sammen som én organisasjon. Det siste året har vi tatt viktige 
steg på den veien, og nå går vi videre.  

2. Visjon 

Kløfta idrettslags visjon er «Sammen skaper vi idrettsglede og muligheter for alle» 
Kløfta il er en breddeklubb som vektlegger” alle for alle” hvor frivillighet er en forutsetning 
for å nå en ambisjon om å være en” VI” klubb. Med” VI” klubb menes at vi sammen skal gi et 
aktivitetstilbud til innbyggerne på Kløfta. I tillegg at vi sammen skal løse utfordringer som 
ligger på og utenfor den enkelte idrettsarenaene for å skape en positiv og velfungerende 



klubb og samtidig bidra til å skape et godt nærmiljø på Kløfta. Dette skal vi oppnå blant 
annet gjennom å bygge videre på det som tidligere generasjoner har lagt som plattform.  
Visjonen viser også en klar retning for aktivitetene og for utvikling av tilbudet på Kløfta som 
bygger på at alle barn, unge og voksne som bor på Kløfta skal ha et tilbud uansett hvilke 
ambisjoner og funksjoner de måtte ha. Dette er noe alle må bidra til for å oppnå. 

3. Verdier 

Er under utvikling og gis ut i revidert utgave ila 2020. 

4. Kjerneområder og hovedmål 

4.1 Klubbutvikling 

Hovedmål: Kløfta idrettslag skal utvikle hele idrettslaget 
innenfor kvalitetsklubb- og klubbhuskonseptet og gjennom 
dette bygge klubb med stolthet og et godt omdømme. 
Gjennom målrettet arbeid skal klubben også øke 
rekrutteringen, hindre frafall, tilrettelegge for begge kjønn. I tillegg skal klubben styrke 
kompetansen til de sportslige ledere, utvalgslederne og hovedstyret. 

Prioriterte oppgaver: 

• Tilrettelegge for et likeverdig tilbud innen alle idretter i idrettslaget og for begge 
kjønn 

• Styrke klubben ved innfri Kvalitetsklubb nivå 2 innen fotball og Klubbhus for håndball, 
samt innfri naturlige krav innen kvalitetsklubb nivå 1 for de andre idrettene i klubben. 

• Opparbeide kunnskap om og iverksette tiltak for å øke rekruttering og hindre frafall. 

• Styrke lederkompetansen i klubben på alle nivå, sportslige ledere, utvalgsledere, 

Hovedstyret og lagledere/oppmenn.  

• Utvikle og styrke rekruttering inn i Hovedstyret og inn i utvalg. 

• Øke rekrutteringen av jenter innen fotball og gutter innen håndball 

• Etablere gode kommunikasjonsmetoder ved bruk av prioriterte medier 

• Være en aktiv klubb for alle aldere og alle funksjoner. 

Resultatmål: 

• 1500 medlemmer innen utgangen av 2023 

• Drifter tennisgruppe og basketballgruppe 

• Åpen hall som et ungdomstilbud 

• Motta pris årlig i krets og/eller region 

• En 100-års markering i 2022 som gir positive tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen 

på Kløfta, herunder produksjon av bok og rutiner for heder og ære. 

• Økt interesse for å bidra inn i utvalg og i annet dugnadsarbeid. 

 

 

 



• Andel utøvere ut fra befolkningsgrunnlag i alderskullene: 

Alderskull Mål for perioden Ved skolestart 2019/2020 

Jenter 6 -12 år 
42 % (hvorav minst 35 % fotball 

og 25 % håndball*) 

Totalt 454 jenter på Kløfta/156 i 

idrettslaget = 34 % (22% fotball 

og 14% håndball*) 

Gutter 6 -12 år 
65 % (hvorav 65 % fotball og 

15% håndball*) 

Totalt 429 gutter/256 i 

idrettslaget = 59% (59% fotball 

og 5% håndball*) 

Jenter 13-16 år 
35 % (hvorav 22% fotball og 22 

% håndball*) 

Totalt 178 jenter (8-10.tr) på 

Kløfta/50 i idrettslaget= 28 % 

(16% fotball og 15% håndball)  

Gutter 13 -16 år 
45 % (hvorav 45 % fotball 

og 5 % håndball) 

Totalt 212 gutter (8-10.tr) /81 i 

idrettslaget=38% (38% fotball 

og 0% håndball) 

   

Jenter 17-19 år** Plantall 30 % 

På sikt (etter 2023) kunne stille 

minimum 2 lag i aldersspennet 

for både håndball og fotball 

Gutter 17-19 år** Plantall 40% 

På sikt (etter 2023) kunne stille 

lag for alle alderstrinn innen 

fotball og et juniorlag håndball 

* Noen driver med to eller flere idretter.  

** Har ikke befolkningstall for aldersgruppen 17-19 år 

 

4.2 Utøver og trenerutvikling 

Hovedmål: Kløfta idrettslag vil tilrettelegge for flest mulig og at disse forblir lengst mulig 
innen idrettsmiljøet og samtidig tilrettelegges for at utøverne våre kan bli best mulig, 
uavhengig av kjønn. Vi vil også utdanne flere og bedre trenere innen alle idrettene våre og 
på alle nivåer. 
Vi skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom klubb og krets og mellom klubb og en 
prioritert naboklubb. God trenerutvikling er en forutsetning for god utøverutvikling. Klubben 
skal legge til rette for dette gjennom å kontinuerlig fokus på kurs- og utdanningstilbudet på 
alle nivåer, herunder også styrke eget Trenerforum. 

Prioriterte oppgaver: 

• Optimalisere utøverens utviklingsløp på alle nivåer, alderstrinn og ut fra utøverens 
egne ambisjoner 

• Styrke samhandlingen mellom klubb og krets/region og klubb og Idrettsråd, herunder 
rekruttere inn i Idrettsråd, krets og region. 

• Styrke samhandlingen mellom den enkelte idrett i Kløfta idrettslag og en prioritert 
naboklubb (kan være ulike mellom idrettene) 

• Utvikle flere og bedre trenere, inkludert gode løp for etterutdanning. 

• Tilrettelegge for et likeverdig tilbud for utøvere og trenere av begge kjønn. 

 

 



Resultatmål: 

• 100 % tilfredsstillelse av trenerkompetansekravene i Klubbhåndboken gjennom hele 

perioden. Avvik kan aksepteres i forbindelse med oppstart av nye kull og 

opprettelsen av nye idretter. Rett kompetanse skal innfris snarest. 

• Minimum en innen håndball og to innen fotball skal ha gjennomført 

trenerveilederutdanning i løpet av perioden, og være operativ i trenerveilederrollene 

i idrettslaget. 

• Implementert egnede analysemetoder og verktøy til bruk for trenerne og 

trenerveileder 

• Utdanne flere kvinnelige trenere. Antall kvinnelige trenere skal økes til minimum 20 

%. 

• Vi skal årlig utdanne en UEFA B-lisenstrener, en B-lisens keepertrener og en Trener 2. 

• Minimum 5 spillere fra hvert års trinn på sone/krets i fotball. Begge kjønn skal være 

representert.  

• Minimum 3 keepere innen fotball, uansett års trinn på sone/krets til enhver tid. 

Begge kjønn skal være representert. 

• Minimum 3 utøvere innen håndball på region til enhver tid. 

4.3 Dommerutvikling 

Hovedmål: Kløfta idrettslag skal tilrettelegge for økt dommerdekning i klubben, både innen 
klubbdommere og rekrutteringsdommere. Dommere i klubben skal ha et tilsvarende tilbud 
som idrettsutøverne. 

Prioriterte oppgaver 

• Klubbdommerkurs for årsklassen 13 år i fotball og Dommerkurs for barnehåndball for 

årsklassen 14 år i håndball. 

• Dommeroppfølging av klubbdommere 

• Oppfølging og tilrettelegging for å ta steget fra klubbdommer til 

rekrutteringsdommer/trinn 1. 

Resultatmål: 

• 85% har gjennomført klubbdommerkurs (års trinn 13 år, fotball) eller kurs for 

Dommer i barnehåndball (års trinn 14 år, håndball) 

• Minimum 5 hvert år som gjennomfører dommerkurs for 9èr fotball 

• Minimum to hver år som fullfører kurs for rekrutteringsdommere i fotball 

• Minimum en hvert år som fullfører Trinn 1 i dommerstigen for håndball 

• Minimum en annethvert år som tas opp som kretsdommer/regions dommer 

 



4.4 Bredde og topp 

Hovedmål: Kløfta idrettslag er en breddeklubb som ønsker å favne bredt blant Kløftas 
innbyggere. Samtidig vil vi tilrettelegge for å kunne bli best mulig også for de med litt høyere 
ambisjoner og det vil søkes å tilrettelegge for dette i egen klubb.  
A-lagene er våre flaggskip som skal inspirere barn og ungdom og være med å binde oss 
sammen som en klubb og et fellesskap.  

Prioriterte oppgaver: 

• Arbeide for sportslig sammenheng fra sportsplan, via 

de yngre årsklassene og ungdomskullene, til A-lagene 

og videre inn i samarbeidsklubb. 

• Skape gode tilbud gjennom klubbens akademier. 

• Skape gode sportslige tilbud gjennom etablerte og nye 

idretter i klubben 

Resultatmål: 

• A-kvinner, håndball: etablert i 3.divisjon 

• A-kvinner, fotball: 11èr lag etablert i seriespill 

• A-menn, fotball: etablert i 3.divisjon 

• A-menn, håndball: etablert 

• B-menn, fotball: etablert 

• Lag på alle års trinn innen fotball fra 6 til 16 år og juniorlag, gutter og jenter 

• Gjennomgående tilbud innen håndball fra 6 år til A-lag, gutter og jenter 

• Oppstart av håndballakademi 

• Årlig håndballskole i en av skolens ferier (sommer, høstferie eller vinterferie) 

• Drifte eget fotballakademi for aldergruppen 7-12 år 

• Oppstart ungdomsakademi i fotball for aldergruppen 13-16 år 

4.5 Anleggsutvikling 

Hovedmål: Kløfta idrettslag skal bidra til forsvarlig forvaltning av eksisterende anlegg i 

Bakkedalen. I tillegg skal vi være aktiv og synlig i prosessen med å få på plass en bedre og 

større kapasitet innendørs og vi skal få på plass et klubbhus i Bakkedalen som kan være 

samlende for lokalsamfunnet. 

Prioriterte oppgaver: 

• Sette i drift et velfungerende nytt klubbhus i Bakkedalen med økt 

samfunnsansvarsprofil og felles drift med andre aktører hvis dette vurderes til å 

gagne lokalbefolkningen. 

• Påvirke oppstart av ekstra hallflate i Kløftahallen slik at forpliktelser er gjort innen 

2022 



• Videreutvikle anlegget, rutinene og vedlikeholdet slik at gummigranulatet forblir på 

banen. 

Resultatmål: 

• Byggestart bedre og større innendørskapasitet 

• Maksimalt 1% svinn av gummigranulat fra 2022 

 


