
 

Strategi og handlingsplan for Geilo Idrettslag, 
2014 - 2017 

“Idrettsglede og inkluderende fellesskap” 
 

Geilo Idrettslag er en solid organisasjon med god ressurstilgang. Vi har allsidige og aktive grupper 
med mange motiverte medlemmer. Vi arbeider for å engasjere alle våre medlemmer og terskelen 
for å delta skal være lav. Vi har gode anlegg og vi har god kompetanse innenfor våre 
aktivitetsområder. Geilo Idrettslag er en viktig samfunnsaktør og premissleverandør knyttet til 
forhold som påvirker oppvekstmiljøet lokalt. 

Geilo Idrettslag har egen administrasjon som forvalter og tilrettelegger for lagets kjernevirksomhet 
og lagets ulike arrangement. Vi har gode samarbeidspartnere, både lokalt og nasjonalt, som bidrar 
til å skape vekst og utvikling. 

Vår beliggenhet og klima, kombinert med god overnattingskapasitet, god infrastruktur, lokalt 
engasjement gjør oss i stand til å håndtere større arrangement både sommer og vinter. 

Geilo Idrettslag skal ha en god miljøprofil på alle sine aktiviteter og arrangement. 
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Våre mål: 
 
1. Samfunn 

Geilo Idrettslag er en viktig samfunnsbygger, som bidrar til å skape tilhørighet og samhold i bygda og 
i kommunen. Engasjement gir sosiale relasjoner, verdiskapning i idrettslaget og samfunnet for øvrig – 
og også bedre helse gjennom egen fysisk aktivitet og bidrag til andres. 

Geilo idrettslag skal: 

- aktivt engasjere flest mulig mennesker i aktivitet og frivillighet 
- holde lav terskel for deltakelse både økonomisk, sosialt og tidseffektivt 

 
2. Sportslig 

Geilo Idrettslag skal arbeide for at medlemmene gis mulighet for å utøve sin idrett ut fra sine ønsker 
og behov, og at medlemmene gis mulighet til videreutvikling og å stimulere til varig interesse for 
idrett, samhold og vennskap. Ingen skal slutte fordi det ikke finnes noe tilbud, uansett nivå. Geilo 
Idrettslag skal utdanne trenere og ledere. 

Geilo Idrettslag skal: 

- ha gode trenere og instruktører på alle nivåer 
- tilrettelegge for allidrett, barne- og ungdomsidrett, junioridrett, senioridrett og mosjonsidrett 
- bidra til at våre utøvere gis de beste rammebetingelser for å utøve sin idrett 

 

3. Anlegg 

Geilo Idrettslag skal prioritere å ha funksjonelle anlegg til disposisjon for sine medlemmer, og 
videreutvikle disse. 

Geilo Idrettslag skal: 

- finansiere sin andel i alle nye anlegg med maksimum 60 % lånefinansiering 
- utnytte sine anlegg på en sportslig og økonomisk forsvarlig måte 
- ha en god standard på anlegg og materiell 
- ha en langsiktig (3 – 5 år) plan for utvikling og nybygging 

 

4. Arrangement 

Geilo Idrettslag skal drive kontinuerlig arrangementsutvikling. 

Geilo Idrettslag skal: 

- ha arrangementer som er attraktive, konkurransedyktige og gir gode ringvirkninger 
- ha et godt samarbeid med det lokale næringsliv, organisasjoner og kommune 
- ha hovedlagsarrangement som gir overskudd 
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5. Organisasjon 

Geilo Idrettslag sitt arbeid skal baseres på frivillighet og demokratiske styringsprinsipper. 

Geilo Idrettslag skal: 

- stimulere og motivere til dugnadsarbeid for gruppene og hovedlaget 
- ta vare på og motivere de tillitsvalgte 
- legge til rette for at flere vil ta på seg verv 
- ha en administrasjon med god kompetanse og høy grad av service 
- sikre godt samarbeid og god intern kommunikasjon 
- tydeliggjøre ansvars- og myndighetsforhold 
- arbeide langsiktig og målrettet 

 

6. Økonomi 
Geilo Idrettslag skal ha en god og forsvarlig økonomi. 

Geilo Idrettslag skal: 

- ha en god økonomistyring 
- sikre lojalitet og forståelse for våre økonomiske rutiner 
- kontinuerlig vurdere nytt inntektspotensial 
- opparbeide soliditet for fremtiden 
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