KLØFTA IL INNEBANDY
SPORTSPLAN 2020-2021
Sportsplanen beskriver hva all barne- og ungdomsaktivitet skal stå for og lede til.
Ambisjonen er at alle skal ha en felles plattform å utgå fra når aktiviteten i Kløfta
IL Innebandy formes og dermed utgjøre en sort/hvit tråd i klubben. Samtidig som
at sportsplanen gir konkrete føringer og retningslinjer er målet at den skal gi tips
og øke kunnskapen til trenere og ledere i klubben.
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INNLEDNING
Kløfta IL Innebandy ble grunnlagt i 2018, og er en liten gruppe sett i sammenheng med
resten av klubben. Gruppen består av voksne spillere, og har pr dags dato ca 20 aktive
medlemmer. Kløfta IL Innebandy skal, og må satse på breddeidrett.
Sportsplanen beskriver hva all barne- og ungdomsaktivitet skal stå for og lede til.
Ambisjonen er at alle skal ha en felles plattform å utgå fra når aktiviteten i Kløfta IL
Innebandy formes og dermed utgjøre en sort/hvit tråd i klubben. Samtidig som at
sportsplanen gir konkrete føringer og retningslinjer er målet at den skal gi tips og øke
kunnskapen til trenere og ledere i klubben.
Sportsplanen er basert på føringer fra hovedstyret i Kløfta IL. Visjonen er at Kløfta IL
Innebandy skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å
utvikle seg både sportslig og sosialt.

Organisasjonsstruktur:
Tillitsvalgte (trenere, lagledere, øvrige i støtteapparat).
- Evnen til å skape tillit og troverdighet, evnen til å lytte og ta beslutninger
- Evnen til å glede seg over egen og andres suksess
- Evnen til å gjennomføre det en lover (handlingsforpliktelse)
Sportslig utvalg
- Komplementær sammensetning (Ulik kompetanse)
- Sportslig innsikt hos enkelte, økonomi og organisasjonskompetanse hos andre.
- Personlig relasjoner (Kjemi bør stemme)

Sportslig utvalgs hovedoppgaver:
- Mål- og strategiarbeid/strategisk overvåkning/rammer for arbeidet i klubben.
- Økonomisk bevissthet og driftsstyring.
- Riktig organisering og styresammensetning – og riktige underutvalg
- Etter behov oppnevnte komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver. Utarbeide
instruks og tildele mandat til disse.
- Følge idrettens lover og representere klubben utad.
- Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt
utvikle gode spillere.

HOLDNINGER OG FAIR PLAY
Kløfta IL Innebandy legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både
spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involverte i klubben. Vi ønsker å
skape et godt miljø hvor innebandy og sosialt fellesskap er viktig. Dette for å skape
trygghet og trivsel for den enkelte spiller og andre som møter klubben i kamp
situasjon. Kløfta IL Innebandy skal være en sentral aktør i nærområdet for å skape
gode oppvekst-vilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det
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Kløfta IL Innebandy setter høyt fokus på.
Kløfta IL Innebandy ønsker med andre ord at alle skal ha en positiv adferd og bidra
positivt slik at alle trives. Innebandy er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.

Fair Play
Fair Play er mer enn bare gule og røde kort. Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på
verdier som; RESPEKT, TOLERANSE, LIKEVERD OG MENNESKEVERD. Rett og slett
hvordan vi oppfører oss mot hverandre både på og utenfor banen.
Kløfta IL Innebandy legger til rette for at alle skal ha det gøy med innebandy og at
sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. Kløfta IL Innebandy
tar sterkt avstand fra mobbing både i og utenfor innebandymiljøet. Kløfta IL
Innebandy bestreber at idretten skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet
for alle. Kløfta IL Innebandy har nulltoleranse for rasisme eller vold, og idretten skal
være åpen og inkluderende for alle.

Rent idrettslag
Alle medlemmer i Kløfta IL Innebandy er forpliktet gjennom medlemskapet til å følge
Norges Idrettsforbunds lover og dopingbestemmelser. Klubben tar avstand fra all bruk
av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som er et rent idrettslag.
Mange av lokalsamfunnets barn og ungdommer tilbringer mye av sin fritid i regi av
Kløfta IL`s aktivitetstilbud og det er derfor viktig at Kløfta IL Innebandy har et godt og
dopingfritt miljø hvor foreldre trygt kan sende barna sine.

Se og bli sett
Kløfta Il Innebandy er en «se og bli sett» klubb. Dette betyr at samtlige ledere og
trenere i klubben skal opptre etter «se og bli sett» prinsippet.
Med andre ord skal vi som representanter for Kløfta IL Innebandy følge nøye med på
om våre utøvere trives.
Videre skal ledere og trenere være oppmerksomme på at vi selv oppfattes som
rollemodeller. Vi skal se oss selv utenfra og oppføre oss deretter. Dette med tanke på
alkohol og språket vårt i forbindelse av omgang med barn/ungdom.

MÅLSETNINGER
Klubben skal tilby aktivitet som er positiv og meningsfull gjennom hele året. Slik at alle
som vil, uavhengig av ambisjonsnivå og forutsetninger kan ta del i
innebandyaktiviteten. Det er derfor ønske om å utvide tilbudet til Kløfta IL innebandy
til flere algersgrupper.
Overordnede mål i barne- og ungdomsidretten:
-

Ta hensyn til individets behov og gi mulighet til utvikling i den takt som passer hver
og ens fysiske, psykiske og sosiale forutsetning.
Skape et positivt og sunt miljø der idrettsglede står i fokus. Vi skal bestrebe oss
etter at alle skal få en god utvikling og skape et «livslangt» forhold til idretten.
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-

Se kamper som et innlæringstilfelle og motvirke topping og ekskludering.
Lære barn og ungdom en etisk og moralsk tilnærming til idretten samt stort fokus
på Fair Play.
Legge forholdene til rette for; flest mulig-lengst mulig.

UTDANNING OG KOMPETANSE
Trenerkompetanse er både NBF og Kløfta IL Innebandys viktigste satsningsområder.
Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktiviteten. Kløfta IL Innebandys mål
er derfor at alle lag har en trener som har deltatt på trenerkurs i regi av NBF.

REKRUTTERING
Rekruteringsansvarlig
Det er sportslig leder (SL) som er rekrutteringsansvarlig i Kløfta IL Innebandy. SL skal i
samarbeid med deltagere i sportslig utvalg (SU), legge en strategi som skal gi best
mulig rekruttering.

Rekruteringsområdet
Kløfta IL Innebandy rekrutterer i all hovedsak medlemmer fra Facebook og sosiale
medier.
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