14. Fastsettelse av klubbens verdigrunnlag
Formål
«Ny klubb» skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
«NY klubb» skal tilby et best mulig aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Farsund kommune, i et
inkluderende sosialt miljø, og med en sterk lokal forankring, og hvor alle skal få mulighet til å utvikle seg
etter egne mål og ønsker.

Holdninger
Arbeidet med å skape gode holdninger må starte fra første dag utøverne kommer til klubben, selv om
det er stor forskjell på hva man kan forlange av en minispiller og en juniorspiller. Gjennom gode
holdninger ønsker klubben å skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel for å imøtekomme vår visjon
om utvikling og glede.
«Ny klubb» mener at utøvernes holdning og innstilling er minst like viktig som utviklingen av utøvernes
tekniske ferdigheter. Dette betyr at vi i alle sammenhenger, på og utenfor banen, i trening, konkurranse
og i kamp, legger vekt på dette arbeidet.

Utvikling og glede
Sentrale begreper for hver enkelt utøver, foreldre, leder, og trener i denne sammenheng vil være:
• Ansvar (utstyr, lokaler, medmenneske)
• Respekt (medmenneske, trener, mot- og medspiller, dommer)
• Disiplin (overfor seg selv, trener, dommer)
• Toleranse (laguttak, trener, dommer, medspiller)
• Lydhørhet (trener, medspiller, dommer)
For å sikre vår visjon er det viktig at foreldrene følger opp sine barn, og bidrar gjennom dugnad til at
klubben skal kunne nå sine mål.

Målsetting
1. Sikre gode holdninger og verdier for å skape et godt sosialt miljø
«Ny klubb»s verdier og holdninger skal prege måten klubben jobber og kommuniserer på internt og
eksternt. Dette skal også være en felles referanse ved diskusjoner generelt og rundt etiske
problemstillinger.
2. Sikre et tilbud til alle som ønsker å drive med fysisk aktivitet
«Ny klubb» skal være en klubb som skal gi et tilbud til alle utøvere uavhengig av sportslig nivå og
ambisjoner. Det skal tilrettelegges for at utøvere kan drive med flere idrettsgrener. Glede og sosialt
samhold skal prege klubben på alle nivåer. Klubben skal gi alle Utøvere som viser ønskede holdninger et
best mulig trenings- og konkurranse-/kamptilbud. «Ny klubb» skal være en klubb både for de som ønsker
å drive breddeidrett og for de som ønsker å satse på sin idrett.
Dermed må klubben legge opp til at begge disse gruppene får utfordringer og trives i «Ny klubb». Et viktig
bidrag her vil være klubbens VIA gruppe, som gir et tilbud om tilrettelagt aktivitet/helsesport for utøvere
med spesielle behov.
3. Sikre utvikling av utøvere og trenere/ledere
«Ny klubb» skal ivareta individuelle ambisjoner og legge til rette for personlig og ferdighetsmessig
utvikling for utøvere, trenere og ledere. For gruppen over 12 år bør en også ha resultatmål.
Klubben skal gi alle utøvere og ledere som viser ønskede holdninger og ferdigheter et best mulig
utviklingstilbud.
For utøverne innebærer dette at «Ny klubb» skal ha sitt eget utviklingstilbud og hospiteringsordninger
innad i klubben, i tillegg skal det søkes samarbeid med andre klubber utenfor kommunen med tanke på
utviklingstilbud og hospiteringsordning.
Utviklingstilbudet for trenere vil bestå i tilbud om utdanning via kretser, forbund, interne kurs eller andre
eksterne idrettsfaglige miljøer av høyt utdannet idrettsfaglig trener/leder.
4. Sikre en sunn og god økonomi
«Ny klubb» skal ha en lav risiko i sin økonomi, ivareta likviditetsbehovet, og skal ikke ha kostnader som
overstiger inntektene. Ingen utøvere i klubben skal motta lønn utover eventuell dekning av utgifter til
konkurranse, kamp og treningsutstyr.
5. Sikre en organisasjon som kan ivareta klubbens målsettinger
«Ny klubb» skal ha en strukturert sportslig og administrativ organisering som ikke er personavhengig, og
som har klart definerte roller.
6. Sikre en god og tilrettelagt infrastruktur
«Ny klubb» skal ha optimale fasiliteter/utstyr for utøvere og ledere slik at dette bidrar til å oppnå de mål
som settes. Dette gjelder både vedlikehold av eksisterende fasiliteter/utstyr og eventuelle investering i
nye fasiliteter/utstyr ved behov.
7. Sikre rekruttering av trenere, ledere og dommere
«Ny klubb» ønsker å rekruttere tidligere utøvere i klubben som trenere, ledere og dommere. Muligheter
for kompetanseheving vil være det største virkemiddelet i tillegg til en veldreven klubb med god økonomi.
Klubben skal drive med allidrett for å rekruttere utøvere og ledere med allsidig idrettsbakgrunn.

8. Sikre rekruttering av utøvere
«Ny klubb» skal være det naturlige klubbvalget for utøvere i kommunen i alle aldersgrupper, så vel jenter
som gutter.
9. Sikre et godt samarbeid med øvrige lag i kommunen
Som kommunens desidert største idrettslag påhviler det «Ny klubb» å ta hensyn til andre idrettsaktiviteter
i kommunen. Klubben skal tilstrebe å jobbe for et positivt samarbeid i forhold til aktivitet og bruk av
ressurser.

Aktivitet
Idrettslaget er et fleridrettslag som organiserer aktivitetene sine i flere undergrupper. De gruppene som
for tiden er tilknyttet egne særforbund er fotball, håndball, volleyball, friidrett, turn og bueskyting. I
tillegg er det egne grupper for barneidrett, mosjon og VIA (venner i aktivitet).

Barneidrett
«Ny klubb» følger Norges idrettsforbund sine retningslinjer for barneidrett hvor hovedfokus er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

åpen for alle barn i nærmiljøet til og med 12 år
et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse
aktiviteter som skaper glede og trivsel og gir grobunn for vennskap og solidaritet
aktiviteter der barn opplever mestring og lærer flere ferdigheter
et aktivitetstilbud der barn skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av
egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte
et miljø der barn kan velge hvilken idrett (er) de vil delta i
et miljø der barn kan velge selv om de vil konkurrere eller ei
tilpasset barnas alder og utvikling

Barneidrett er ansvarlig for organisering av all aktivitet opp til 12 år med følgende inndelinger:
•
•
•
•

Miniaktivitet (førskolealder) - 1 dag pr. uke
Idrettsskole (1. og 2. klasse) – 1 dag pr. uke
Barneidrettsaktivitet (3. – 4. klasse) – 1 dag pr. uke
Særidrettsgruppene (1. – 7. klasse) – 1-2 dager pr. uke

Gjennomføring av aktivitetene vil i hovedsak skje i samarbeid med de ulike aktivitetsgruppene og
lokalutvalgene. Ingen særidrettsgrupper skal tilby aktivitet for denne aldersgruppen den dagen
barneidretten har aktivitet.
Særidrettsgruppene kan tilby aktivitet til denne aldersgruppen, men den skal begrenses til følgende
aktivitet:
o 1 dag pr. uke (1. – 4. klasse)
o 1-2 dager pr. uke (5. – 7. klasse)
Det skal legges til rette for og oppfordres til at barna skal kunne delta i flere særidretter.

Miniaktivitet
Aktivitetstilbud for barn opp til skolealder med fokus på variert lekbasert fysisk aktivitet en gang per
uke, og som skal stimulere barnas utvikling og grunnleggende bevegelser.
Idrettsskole
Idrettsskolen skal være et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer,
for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann, og hvor aktivitetene følger årstidene..
Det skal legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets
utviklingsnivå, og hvor det stimuleres til bred bevegelseserfaring.
Barneidrettsaktivitet
På samme måte som for idrettskolen skal det tilbys et aktivitetstilbud som sikrer størst mulig variasjon
og gir muligheter for stor bevegelseserfaring. I tillegg skal det tilbys fordypning i en eller noen få idretter,
slik at man stimulerer og sikrer gode basisferdigheter.
Aktivitetstilbud

