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Skreia IL – Limet i bygda!
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Engasjement

Skreia IL er et fleridrettslag. Med grener menes fotball, håndball, volleyball, bueskyting, idrettsskolen
og friidrett. Futsal og beachhåndball sorteres under henholdsvis fotball og håndball.
Det er mange ulike hensyn å ta i driften av klubben. I strategiplanen for de neste 4 årene lanseres
retningen styret og de ulike grenene ønsker å gå. Strategiplanen er delt opp i temaene organisasjon,
sport, anlegg, arrangement og økonomi. Henviser ellers til årshjul for de ulike grenene og felles for
hele Skreia IL hvor det kommer mer detaljert frem når og hvordan vi løser hovedområdene.
Skreia IL skal være en fleksibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon som til
enhver tid er tilpasset klubbens målsettinger og utfordringer

Organisasjon
Skreia idrettslag skal i strategiperioden 2018 – 2021 innen området organisasjon:
1. Være en synlig klubb med godt omdømme.
Hvordan: Oppdatert nettside, aktiviteter på sosiale medier, bruke lokalavisene bevisst,
delta i lokale arrangement.
2. Være en inkluderende klubb.
Hvordan: Tilrettelegge for aktivitet uavhengig av bakgrunn, og sikre individuell oppfølging
der det trengs.
3. Bli kvalitetsklubb NFF nivå 2.
Hvordan: Øke trenerkompetanse, nødvendige lederkurs, videreutvikle kontinuerlig
idrettslagets gjeldende dokumenter, utarbeide årshjul.
4. Oppdatering og utvikling av nettside.
Hvordan: Flere saker. Lettere å finne sakene. Egen fane på klubbhåndbok. En person får
hovedansvaret for å administrere siden.
5. Gi ut klubbavis.
Hvordan: En person får dette som betalt oppdrag. Styret og grenledere tilrettelegger for
saker. Ambisjonen er to utgaver per år. Første utgis høsten 2018.
6. Forankre visjon, verdigrunnlag og Skreiakoden.
Hvordan: Implementere i grener og lagsnivå.
7. Utvikle sports- og fritidskolleksjonen.
Hvordan: Bestemme hvilke plagg, utvikle profilhåndbok. Alt i tråd med orga.planen og
sponsorreglement.

Sport
Skreia idrettslag skal i strategiperioden 2018 – 2021 innen området sport:
1. Være en synlig klubb.
Hvordan: Alltid til stede. Delta i alle aktuelle møter i kretser, forbundet, idrettsråd og
regionen for øvrig.
2. Utvikle klubbsamarbeid.
Hvordan: Samarbeid med kvalitetsklubber og naboklubber for å gi best mulig tilbud til
medlemmene og utvikle klubben på styrenivå.
3. God sportslig utvikling for alle.
Hvordan: Utvikle klare retningslinjer for årskull, hospitering, oppflytting og rekruttering
som beskrives i sportsplanene.
4. Forhindre frafall.
Hvordan: Ha opplegg som sikrer at alle opplever mestring og utvikling uavhengig av
ambisjoner, gren og nivå.
5. Fokus på foreldretrenere.
Hvordan: Samkjøre kurs med andre klubber. Tett oppfølging av trenerne av trenerveileder.
Bør vurdere godtgjørelse for trenerveileder, slik at vi sikrer et kontinuerlig arbeid med
trenerutviklingen.

FOTBALL
1. Videreutvikle akademi.
Hvordan: Inngå samarbeid med Lena VGS. Mål lekser, mat og trening etter skoletid.
2. To A-lag herrer.
Hvordan: Viderefører ett lag i de laveste divisjonene, mål om å rykke opp med førstelaget.
3. Ett A-lag damer.
Hvordan: Etablere ett i de nederste divisjonene.
4. Gi breddetilbud gutt-, jente- og junior.
Hvordan: Minst ett lag på hver.
5. Lag i eliteklassene.
Hvordan: Minst ett lag i eliteklassen i ungdomsfotballen.
6. Sonespillere.
Hvordan: 1-2 spillere på sonetrening. Øke kompetansen tilbake til lagene.
7. Rekruttere og øke kompetansen på trenere og dommere.
Hvordan: Motivere for kurs og etablere god oppfølging.

HÅNDBALL
1. Rekruttere flere trenere og øke kompetansen for trenere
Hvordan: Kurs, flere gjestetrenere for inspirasjon og læring, og verve flere spillere inn i
trenerroller tidlig.
2. To damelag i ulike divisjoner
Hvordan: Tilrettelegge for ukekamper, samt verve flere spillere og beholde flere spillere i
Skreia IL
3. Tilbud ulike aldersgrupper
Hvordan: Egne tilbud i alle klasser og søke samarbeid, først innad, når det er nødvendig.
4. Etablere flere guttelag, helt opptil 10 år.
Hvordan: Samarbeide tettere med fotball.
5. Utrede utbygging av håndballhall
Hvordan: Opprette en arbeidsgruppe, håndballgruppa tar ansvaret for dette.
6. 3.divisjonslaget opp i 2. Divisjon innen 2021
Hvordan: Opprettholde og helst øke spillermassen
7. Øke kompetanse hos dommere
Hvordan: Oppfølging dommere. Motivere for kurs.
BUESKYTING
1. Rekruttere flere bueskyttere
Hvordan: Ta i mot nye kandidater på en hyggelig måte. Aktivitet under familiedager,
opplyse om treninger etc
2. Gi medlemmer utfordringer
Hvordan: Gode treninger med nye og utviklende treningsmetoder. Tilby kurs og utdanning
som trenere og dommere. Full aksept for personlighet og ambisjoner.
3. Fokus på positiv og vennlig atmosfære.
Hvordan: Feiring av medaljer, rekorder og spesielt god skyting. Oppfordre nye skyttere til å
prøve seg i konkurranse, og dermed bryte barrierer. Men samtidig belyse at dette ikke er
nor krav. Ha det gøy !
VOLLEYBALL
1. Opprettholde lag i serien
Hvordan: Gode treninger, bruke nettsiden og FB aktivt for rekruttering, infoskriv NTNU og
universitetsmiljøet på Gjøvik

FRIIDRETT
1. Arrangere minst ett løp som har både eliteklasse og mosjonistklasse.
Hvordan: Lage arr.gruppe, samarbeide med lokale løpegrupper, engasjere lokale profiler.

Anlegg
Skreia idrettslag skal i strategiperioden 2018 – 2021 innen området anlegg:
1. Jobbe for basisanlegg, aktivitetspark for å øke tilbudet til medlemmer og skape en attraktiv
møteplass.
Hvordan: Få utarbeidet kostnadsfri plan til løsning.
2. Utarbeide kostnadsoverslag for utvidelse av Skreiahallen med ny tribune.
Vurdere om dette lar seg gjennomføre med bla støtte av spillemidler.
3.

Jobbe for asfaltering av stien langs elva. Her kan det søkes støtte fra forskjellige stiftelser.

Arrangement
Skreia idrettslag skal i strategiperioden 2018 – 2021 innen området arrangement:
1. Øke bruttofortjenesten og omsetningen kiosk og kafe
Hvordan: Varesortimentet bygges ut slik at vi kan servere enkle retter, utarbeide menyer
og salgsprodukter som forenkler lagring, logistikk og er mer innbydende for alle.
2. Arrangere inntektsbringende arrangement
Hvordan: 17. Mai på Plassen, Skreiadagene, familiedag og Oktoberfest.

Økonomi
Skreia IL skal i strategiperioden 2018 – 2021 innen området økonomi:
1. Opprettholde en bærekraftig økonomi for vekst og utvikling i takt med klubbens øvrige
mål.
Hvordan: Tettere oppfølging på medlemmer for å få inn kontingenter og avgifter. Opprette
flere inntektsbringende tiltak.
2. Øke inntektene.
Hvordan: Flere inn i sponsorkomiteen. Mer aktivitet og bedre struktur i samme komite for
å sikre økte inntekter. Opprettholde dugnadsaktiviteter som julekalender, etc.
3. Være en foretrukket partner for næringslivet.
Hvordan: Synlig sponsorkomite, arrangere sponsortreff, delta sponsorarrangement.
4. Lage markedsplan.
Hvordan: Årlig plan sendes sponsorer. Sponsorer nevnes i sosiale medier (#)
Styret i Skreia IL
Januar 2018

