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Hensikt med dokumentet
Dette dokumentet er ment å uttrykke Fossum IF’s visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, hovedmål
og satsingsområder. Dokumentet er, når det er behandlet og godkjent på Årsmøtet, ment å være
styrende for Fossum IFs virksomhet, uttrykke hva klubben vektlegger og skape en gjennomgående
filosofi for klubbens virksomhet på alle plan i perioden 2015-20
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere av gruppene, samt medlemmer fra AU har
utarbeidet dokumentet, som senere har blitt drøftet og godkjent i de respektive grupper og
Hovedstyret. Arbeidet har vært fasilitert av en leder fra Akershus Idrettskrets, og
spørreundersøkelsen foretatt blant klubbens medlemmer høsten 2014 har også vært viktig innspill i
prosessen.

Visjon.
«Norges fremste uteidrettslag»
Fossum IFs visjon er å være et idrettslag som dekker behovet for en sunn og aktiv livsstil, men også
hvor utvikling av topp idrettslige prestasjoner skjer. FIF skal kort og godt være en møteplass for
livslang fysisk mestring. Dette innebærer også at FIF også skal ha attraktive anlegg med kapasitet til å
møte våre medlemmers nåværende og fremtidige behov. Visjonen betyr også at andre idrettslag skal
kjenne til, og se mot Fossum IF for å få inspirasjon til å utvikle sin egen uteidrett.
Hva gjør Fossum IF unikt som fleridrettslag?
Ordet UTE inngår i visjon og virksomhetsidé og er også brukt som et akronym for hvilke kjerneverdier
Fossum ønsker å bli forbundet med. Fossum har en lang tradisjon med å organisere idretter som i alt
vesentlig grad foregår ute. Selv om det finnes flere fleridrettslag som har lignende tilbud, er det ikke
vanlig å bruke begrepet ”uteidrettslag”. Dette skaper en mulighet for Fossum IF å ”være først ute”
med noe som ser ut å bli vanligere i fremtiden. Mange av de idretter som vokser innenfor alle
aldersgrupper er uteidretter. Dette innebærer at Fossum IF, gjennom å være et uteidrettslag, skal
kunne tilby livslang mestring. Det er flere fordeler ved å være et fleridrettslag, og vi skal ha som mål å
utnytte denne fordelen ved å benytte kompetansen og engasjemenet på tvers av idrettene og
gruppene i klubben. Dette kan skape et viktig fortrinn både for topp og bredde. Gjennom å profilere
seg som ”Norges fremste uteidrettslag” vil Fossum IF kunne fremstå på en positiv måte, både lokalt,
regionalt og nasjonalt.

Virksomhetside
«Vi skaper uteidrett for alle, alltid!»
Vår virksomhetside skal skape et fortrinn for å nå våre mål, hva Fossum IF tilbyr og hvem vi er til for.
Den tar utgangspunkt i det våre medlemmer brenner for, og det vi mener gjør klubben så unik at det
skal engasjere våre medlemmer til både å ta del i de sportslige tilbudene og utøve frivillighet .
Virksomhetsidéen er svaret på hvorfor mennesker i Fossum’s nærområde skal velge vårt idrettslag.
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Dette betyr at Fossum IF er et fleridrettslag som i topp og bredde fokuserer på glede, vennskap og
livslang mestring gjennom uteidrett.

Verdigrunnlag
Vi skal være UTE!
Ordet ”UTE” er et akronym som består av de tre verdiordene: Utviklende, Tolerante og Engasjerte.
•

Utviklende. Med utviklende mener vi at vi vil være i bevegelse i alt det vi gjør. Vi er sultne på å
gjøre det litt bedre hver gang.

•

Tolerante. Med tolerant mener vi at det er viktig å forstå de vi har rundt oss gjennom å lytte og
respektere andres situasjon og sysnspunkter

•

Engasjerte. Med engasjert mener vi at det er viktig at vi jobber sammen for å skape VÅRT
idrettslag og et aktivitetstilbud å være stolt av.

Verdigrunnlaget uttrykker overfor våre medlemmer og omgivelsene hvordan vi ønsker å bli
oppfattet. Det skal være kjernen i klubbens kultur. Dette betyr at verdigrunnlaget også skal være en
rettesnor for hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal opptre i de sammenhenger der man
representerer klubben. Verdigrunnlaget skal også brukes når styret fatter vedtak. Verdigrunnlaget
klargjør FIFs identitet, og skal gjøre det enkelt å vite hvilke forventninger vi har til hverandre.

Hovedmål
«Vi skal fostre bredde og topp – U T E»

Våre satsingsområder
For å klare å nå vårt hovedmål skal vi utvikle klubben videre, og i løpet av Strategiperioden har vi
definert tre prioriterte satsingsområder;

1. Ha Utøvertilbud på alle nivåer

o

Utøvertilbudet skal videreutvikles, og klubben skal kunne ha gode tilbud fra
barneidretten til de eldste medlemmene.

o

Det skal være fokus på å beholde våre barn og unge lengst mulig som aktive utøvere
gjennom varierte tilbud. Vi skal ha gode overganger mellom barneidrett - ungdomsog juniorer til voksenutøvere.

o

I tillegg til fokus på barne- og ungdomsgruppene skal klubben også ha tilbud som
engasjerer foreldre og voksne medlemmer.

o

Klubben skal være åpen for å se på nye idretter og tilbud – som foregår ute.

o

Videreutvikle våre anlegg til å møte våre medlemmers krav og behov. Det er til
syvende og sist der vi utfører det vi mener er viktigst: Uteidrett for alle - alltid!
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2. Være kjent som et idrettslag som utvikler egne Toppidrettsutøvere1

o

Vi ønsker å utvikle egne toppidrettsutøvere, og skal legge forholdene til rette for at
utøverne kan bli i klubben lengst mulig i sin karriere

o

Vi skal videreutvikle trenerne våre

o

Vi skal dele erfaringer og formidle kunnskap på tvers av de respektive gruppene og
idrettene i klubben.

3. Engasjerte medlemmer
o

Vi skal ha engasjerte medlemmer.

o

Klubben skal være effektivt administrert og organisert. Det skal være enkelt å finne
informasjon om klubben og det skal være rutiner som er kjent og tilnærmet like på
tvers av gruppene.

o

Det må legges vekt på aktiv kulturbygging, bla gjennom jevnlige påminnelser om vårt
verdigrunnlag, UTE. Det er slik vi bygger vår kultur.

o

”Vi skal være UTE!” skal være en påminnelse om hvordan vi skal være med, og mot
hverandre. Gjennom at flest mulig lever opp til disse verdiene, er det enkelte
medlem med å utvikle Fossums kultur.

Anlegg
For å kunne videreutvikle klubben i forhold til vår strategi 2015-20 vil det også være viktig å
utvikle våre anlegg videre for å møte våre medlemmers nåværende og fremtidige behov.
Gruppene har gitt foreløpige innspill til en overordnet anleggsplan for klubben for perioden
2015-2020, hvor også anleggene ved en eventuell utbygging av Smiejordet er medtatt. (Følgene
anlegg er medtatt i Bærum Kommunes handlingsplan for anlegg i perioden 2015-2020)
 Rehablilitering av eksisterende kunstgressbane og kunstgressbane nr 2 gjennom 11-er bane
på Smiejordet. Banene ligger inne med spillemidler i handlingsplanen i 2016-17.
 Rulleskiløype. Spillemidler er bevilget. Trase avhengig av regulering.
 Lys i 3 –kilometer trase. Spillemidler i handlingsplanen i 2015
 O-kart Østernvann-Brunkollen. Ligger inne med spillemidler i handlingsplanen i 2016.
 7-er kunstgressbane på Barketomta. Ligger inne med spillemidler i handlingsplanen i 2017.
Avhengig av regulering til tennishall på Barketomta.
 Sprinttrase med 10 m bredde. Ligger i handlingsplanen som uprioritert pga regulering og
godkjenning av grunneier.
 Idrettshall på Smiejordet. Ligger i handlingsplan som uprioritert pga regulering.
 Nye traseer for langrenn og skiskyting samt generell breddeutvidelse til 8 m. Ligger i
handlingsplan som uprioritert avhengig av grunneier og regulering.
 Plast i hoppbakke K15
 Liten heis/ skitrekk til skileik og hoppbakke.
 Kunstgressbane 7-er bane på Smiejordet
1 Vi

mener at man er toppidrettsutøver når man deltar på landslag, har internasjonale representatjonsoppgaver, eller er
utøver på annet høyt nivå
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Organisering
Engasjerte foreldre krever også at klubben har en effektiv og tydelig administrajon og
organisasjonsmodell, inkludert rolle avklaringer.
Fossum IFs organisasjonsmodell pr 1.1.2015:
Årsmøtet

Adm

Hovedstyret

AU

Nye Anlegg

Økonomi

Gruppeleder
Hopp

Grupperleder
langrenn/
skiskyting

Eksisterende
anlegg

Klubb
effektivisering

Gruppeleder
Sykkel

Gruppeleder
Fotball

Gruppeleder
Opptur

Gruppeleder
Orientering

Gruppeleder
Trim

Gruppeleder
Alpint

Inntekt

Gruppeleder
Allidrett

Årsmøtet er klubbens øverste besluttende myndighet, og forøvrig er klubbens lover og regler til
enhver tid gjeldende.

Tiltaksplan
Vi planlegger å lage og forankre en tiltaksplan for de tre satsingsområdene i løpet av høsten 2015.
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