Sammen om mestring og idrettsglede
gode minner for livet

VIRKSOMHETSPLAN – STAAL JØRPELAND IL
VISJON
Sammen om mestring og idrettsglede
- gode minner for livet

VIRKSOMHETSIDÈ
Staal Jørpeland er en breddeklubb som tar samfunnsansvar. Vi ønsker å ha med flest mulig lengst
mulig, - samtidig som vi legger til rette for utvikling av både utøvere og trenere. Vi har lov til å
være gode.

VERDIER
Med Handlekraft vil vi






ta initiativ og jobbe for å nå våre mål
ta gode beslutninger og følge dem opp med glede
stille opp for hverandre og for klubben
ta samfunnsansvar
alltid lære av feil – og utvikle klubben i positiv retning

Med Respekt vil vi








inkludere og verdsette hverandre
godta hverandres meninger og akseptere at vi er forskjellige
være lojal mot de beslutninger som er fattet
fremsnakke hverandre
tørre å ta opp kontroversielle saker, og alltid søke å finne løsninger
møte både klubbmedlemmer, konkurrenter, dommere, foreldre og andre gjester
opptre inkluderende og alltid søke å finne et tilbud tilpasset hver enkelt

Med Engasjement vil vi








være tilstede og ha det gøy
legge til rette for at alle kan bidra med noe
by på oss selv og være inkluderende
representere klubben på en positiv måte
bidra til å skape gode opplevelser og gode arenaer for barn og voksne
hele tiden ha fokus på utvikling
hjelpe hverandre og stille opp for klubben og dens medlemmer slik at Staal
Jørpeland blir et godt sted å være

Handlekraft Engasjement Respekt
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MÅL
Hovedmål:
Staal Jørpeland skal ha fornøyde medlemmer som blir, og gjør at andre ønsker å komme til oss.
Innen 2025 skal Staal Jørpeland ha 1100 unike medlemmer og 300 passive
medlemmer/Staal-supportere.
Vi står for kvalitet og alle våre trenere er utdannet for oppgaven.

Delmål:


Vi skal rekruttere minst 50% av alle 5 og 6-åringer på Jørpeland hvert år. Det skal
kontinuerlig jobbes med alternativer og tilpasninger for hver enkelt slik at våre
medlemmer ønsker å forbli i klubben gjennom hele oppveksten.



Vi skal ha motiverte medlemmer, frivillige og ansatte som jobber i fellesskap for å
skape ett idrettslag.
o Suksesskriterie: Alle vi som er tilknyttet Staal Jørpeland skal bidra til at
idrettslaget har et godt omdømme i nærmiljøet, hvor vi skal gjøre oss synlige
og vi skal oppleves som ett idrettslag.



Vi skal ha et sportslig aktivitetstilbud tilpasset medlemmenes ønsker og
ferdighetsnivå.
o Suksesskriterier: Våre trenere er viktige bidragsytere for at vi skal ha
fornøyde medlemmer. Vi er enige om at hos oss kan du trene både om du
ønsker å holde deg i form og/eller om du ønsker å bli god. For å kunne gi et
tilbud som er tilpasset dette må vi ha trenere med rette kompetanse, både
faglig og sosialt. De må evne å se hver enkelt utøver. Samtidig må
avdelingene vurdere og tilrettelegge sine sportslige planer ut fra de
trenerressursene og treningsfasilitetene avdelingen/klubben kan tilby.



Vi skal ha moderne anlegg tilpasset avdelingenes behov.
o Suksesskriterier: Strand kommune eier våre anlegg, men Staal har ansvar for
å ta vare på dem. Vi må utarbeide en plan for at anleggene skal tilfredsstille
krav fra medlemmer. I dette ligger også en økonomisk plan.



Alle trenere og støtteapparat skal ha som hovedmål å rekruttere/bevare utøvere.
Dette trumfer mål om best mulig resultat i aldersbestemte klasser (Topp og bredde
henger sammen).



I de gruppene hvor det er etablert sertifiseringsordninger skal dette gjennomføres
med prioritet. (Eksempelvis Kvalitetsklubb og Klubbhuset).



Staal skal være en møteplass hvor alle skal føle seg trygge og velkomne. Her har alle
som en et selvstendig ansvar.
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Staal skal ta samfunnsansvar og bygge opp rundt kommunens målsetning ifht
boattraktivitet og trivsel.
o Vi skal invitere til uoffisielle treff.
o Vi skal etablere en event-gruppe.
o Vi skal «freshe opp» Staaltun slik at det blir en trivelig møteplass for
medlemmer.
o Vi skal teste ut «åpent klubbhus» for ungdom – gjerne i samarbeid med
kommunen/Frivilligsentralen.



Det skal alltid søkes å være minst 2 lag på hvert årskull (jenter + gutter).



Det skal etableres sterke foreldregrupper rundt alle lag for å hjelpe hverandre slik at
ikke belastningen blir for stor for trenere/enkeltpersoner.



Super Staal skal opprettholdes og være aktiv. Gruppen skal også inkluderes mer inn i
klubben.
o Super Staal skal inviteres med på arrangementer fra gruppene minst 1 gang
pr år.



Vi skal ha en anleggsplan for Stadionanlegget
o Nye anleggsgrupper skal etableres for drift og vedlikehold



Vi skal fylle den nye Flerbrukshallen med aktiviteter
o Underforstått også utrede mulighet for å inkludere nye idretter inn i klubben
på en demokratisk og klubbforankret måte.



Det skal arrangeres godkjente friidrettsstevner når det nye friidrettsanlegget står
klart.
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KLUBBKULTUR
Alle:









Følge klubbens visjon og verdier
Være et godt forbilde
Jobbe aktivt mot mobbing
Samarbeide mellom de ulike idrettsavdelingene og legge til rette for at barn og
ungdom kan drive med flere idretter samtidig
Heie på hverandre
Vise gjensidig respekt og snakke positivt om hverandre
Jobbe for at alle føler seg velkommen i klubben
Møte presist og være godt forberedt

Trenere og leder:







Som trener er du veileder, inspirator og motivator og skal bidra til å skape glede i den
fysiske aktiviteten.
Møt på trening i riktig tøy og være godt forberedt til økten.
Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og bruk
dette når du snakker med dem. Ikke bruk mobilen unødvendig under trening.
Enhver utøver eller gruppe skal utfordres/oppfordres til å utvikle sine ferdigheter
Skal være interessert i egen utvikling, og etterspør tilbakemeldinger fra utøvere, foreldre,
trenerveiledere og styre.
Imøtese kommunikasjon med foreldre på en hyggelig måte.

Utøvere:





Staal Jørpelands klubbkultur skal "skinne" igjennom hos våre utøvere.
Vis respekt for treneren og følg instruksjonen.
Vær inkluderende med alle du trener sammen med slik at du bidrar til et positivt og trygt
miljø i gruppen.
Møt opp på trening og konkurranse med et smil og med riktig utstyr.

Styremedlemmer:






Gjennomføre kurs «Klubbens Styrearbeid i praksis».
Følge demokratiske prosesser
Bli kjent med alle klubbens idretter
Sette seg inn i Klubbhåndbokens innhold
Gjøre seg kjent med klubbens økonomiske system
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Foresatte:









Gi oppmuntring til alle utøvere under aktiviteten – Ikke bare egne barn
Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – Ikke du
Dialog med trenere skal være konstruktiv og i utgangspunktet skje uten barn tilstede
Ved uenigheter snakker vi med den det gjelder – ikke om
Respekter dommerens avgjørelser - Ikke kritiser evt dommeravgjørelser i nærvær av barna
Vær positiv både i motgang og medgang
Sørg for riktig og fornuftig utstyr – Ikke overdriv
Støtt opp om klubbens arbeid – Tilby din hjelp
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