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Smørås IL – Ambisjon 2021
Flest mulig – lengst mulig
• Vi er gjennomgående klubbstyrt og med klare ansvars- og rollefordelinger.
• Vi er best på fotball-fasiliteter i Bergen Sør.
• Vi har en sunn og ryddig økonomi med positiv egenkapital og god
likviditet.
• Vi er en foretrukken og strategisk samarbeidspartner for sponsorer og
andre støttespillere.
Dette må ligge til grunn for at klubbens viktigste ambisjon skal nås:

• Vi har et sportslig kvalitetstilbud til alle, med byens laveste
frafallsprosent.

Strategiske mål for å nå ambisjonene
1. Organisasjon

• Vi er en inkluderende klubb for spillere, foreldre, ledere, dommere, trenere og
nærmiljøet.
• Vi er gjennomgående klubbstyrt og med tydelige roller og ansvar.
• Vi er en foregangsklubb på bruk av digitale verktøy som bidrag til en god klubbdrift.

2. Anlegg

• Vi har alltid en oppdatert anleggsstrategi for videre utvikling av klubben.
• Vi har anlegg som er godt vedlikeholdte og med nødvendig fasiliteter.
• Vi har nytt dekke og undervarme på hovedbane, og innefotball-fasiliteter.

3. Økonomi

• Vi har økonomi til å prioritere spiller,- trener,- leder- og generell klubbutvikling høyt.
• Vi har til enhver tid god økonomistyring og tilgjengelig fri likviditet til minst 6
måneders drift av klubben.
• Vi har økonomi til 3 fulle årsverk innenfor daglig ledelse, sport og anlegg.

4. Marked

• Vi har til enhver tid sponsor-avtaler lik minst 25 % av driftskostnadene.
• Vi har en profesjonell oppfølging av og dialog med våre samarbeidspartnere.
• Vi utnytter digitale medier som inntektskilde til klubbens drift.

5. Sport

• Vi har spillere som trives og utvikler seg både på og utenfor banen i Smørås IL.
• Vi har et fleksibelt trenings- og kamptilbud med god kvalitet for ulike ambisjoner og
ferdighetsnivåer.
• Vi har godt skolerte, klubb-lojale trenere som fokuserer på trivsel og utvikling på alle
alderstrinn.

1 Organisasjon
Vi er en inkluderende klubb for
spillere, foreldre, ledere,
dommere, trenere og
nærmiljøet.

Vi er gjennomgående
klubbstyrt og med tydelige
roller og ansvar.

Vi er en foregangsklubb på
bruk av digitale verktøy som
bidrag til en god klubbdrift.

i driften

• Vi har en spiller- og foreldregruppe
som bryr seg, engasjerer seg, og
har lyst til å bidra i klubbens drift.

• Vi skal være sertifisert som
Kvalitetsklubb nivå 1 i 2016 og nivå 2
innen 2018.

• Vi benytter gode IKT-verktøy for å
oppnå kvalitet og effektivitet i
trenerarbeidet.

• Vi har en likestilt herre- og dameside
i klubben mtp. ressurser og
prioriteringer.

• Vi skal aktivt benytte og vedlikeholde
det vi oppnår i de ulike Kvalitetsklubbprosessene løpende i ettertid.

• Vi benytter gode IKT-verktøy for
effektiv drift og best mulig
samhandling i klubben.

• Vi arrangerer faglige og sosiale tiltak
på tvers av klubben for spillere,
foreldre, trenere, dommere og
ledere.

• Vi har gode rutiner og driver klubben
med tydelige roller, ansvarsfordelinger
og arbeidsbeskrivelser fra hovedstyret,
via utvalgene og ned til de enkelte lag.

• Vi har en rekrutterings- og
utviklingsplan for trenere og ledere.

• Vi gjennomgår og reviderer klubbens
strategi årlig for å sikre at vi jobber med
og skaper framdrift mot klubbens
ambisjoner.

• Vi har et aktivt og engasjert
ungdomsråd som har påvirkning på
det sportslige og sosiale tilbudet.

• Vi benytter de riktige
kommunikasjonsverktøy for god
dialog med medlemmer og foreldre,
samt eksterne samarbeidspartnere.
• Vi har tydelige, enhetlige og klare
retningslinjer for bruk av sosiale
medier og digitale verktøy for øvrig.

2 Anlegg
Vi har alltid en oppdatert
anleggsstrategi for videre
utvikling av klubben.

Vi har anlegg som er godt
vedlikeholdte og med
nødvendige fasiliteter .

• Vi har ferdigstilt første versjon av
anleggsstrategien mot 2021 i løpet
av 2016.

• Vi har treningsrom og fasiliteter for
alternativ trening på Slåtthaug innen
2019.

• Vi har årlige revisjoner av gjeldende
anleggsstrategi.

• Vi har treningsutstyr og fasiliteter for
lagring av dette på alle våre baner
innen utgangen av 2017-sesongen.
• Vi har innarbeidete rutiner for drift og
vedlikehold av baner og klubbhus.
• Vi har toalett- og garderobefasiliteter
tilgjengelig på Apeltun, Øvre Apeltun
og Smørås skole innen oppstart
2017-sesongen.

Vi har nytt dekke og
undervarme på hovedbane,
og innefotball-fasiliteter.

• Vi har prosjektert undervarme og
nytt dekke på hovedbane innen
utgangen av 2017.
• Vi har prosjektert innefotballfasiliteter innen utgangen av 2018.
• Vi har prosjektoppstart på begge
prosjektene innen utgangen av
2019 og ferdigstillelse til 2021.

3 Økonomi
Vi har økonomi til å prioritere
spiller,- trener,- leder- og
generell klubbutvikling høyt.

Vi har til enhver tid god
økonomistyring og tilgjengelig
fri likviditet til minst 6
måneders drift av klubben.

• Vi skal alltid ha et driftsoverskudd.

•

Vi er gode på planlegging av aktiviteter
og tilhørende kostnader.

• Bruken av midler fokuseres mot
klubbens kjernevirksomhet.

•

Vi har god internkontroll på bestilling og
betaling av varer og tjenester.

• Vi har en stor og stabil medlemsmasse
som betaler sine kontingenter og
egenandeler.

•

• Vi har langsiktige strategiske
sponsorer.

•

• Vi ønsker i størst mulig grad å ha
økonomisk handlefrihet ved å få
egenutviklede trenere, ledere og
dommere i klubben.
• Vi har en sunn fordeling av «risikoinntekter» og sikre inntekter.

•

Vi bestiller ikke varer og tjenester som
ikke er godkjent i budsjett eller andre
vedtak i klubben .
Vi utarbeider periodiserte
likviditetsprognoser i den grad vi ser at
likviditeten er under et definert
minimumsnivå.
Vi bruker ikke penger til annet en det
som er innenfor formålet vårt, eller som
kan skape grunnlag for økt inntjening i
etterkant til å dekke formålet vårt.

Vi har økonomi til 3 fulle
årsverk innenfor daglig
ledelse, sport og anlegg.

• Vi driver klubben med en målsetning
om at klubben først skal skape
inntekter og at disse så skal gi rom for
et ønsket utgiftsnivå.
• Vi avslutter året med overskudd og
mer likviditet enn hva vi startet med.
• Vi har respekt for, og tar vare på våre
materielle verdier.
• Vi har gode og langsiktige sponsorer
og samarbeidspartnere.

• Vi kjenner til, og benytter alle
tilgjengelige offentlige
tilskuddsordninger.

4 Marked
Vi har til enhver tid sponsoravtaler lik minst 25% av
driftskostnadene.

• Vi har en aktiv og synlig
markedsgruppe med en tydelig
ansvarsfordeling mot de
markedstiltak klubben har besluttet
å prioritere.
• Vi har et sponsorprogram definert i
grupper (Gull-Sølv-Bronse).
• Vi har et godt system for
kartlegging av potensielle
sponsorer.

Vi har en profesjonell
oppfølging av og dialog med
våre samarbeidspartnere.

• Vi er kjent for en ryddig og høflig
måte å si ”Takk for bidraget” til alle
sponsorer på årlig basis.
• Vi har en plan for
relasjonsfremmende aktiviteter for
våre samarbeidspartnere og
gjennomfører minimum to årlige
tiltak.
• Vi har systematisert et tilbud til våre
samarbeidspartnere om bruk av våre
anleggsfasiliteter.
• Vi har et ensartet markedsmateriell
som skal brukes i alle kanaler.
• Vi sender våre samarbeidspartnere
jevnlige nyhetsbrev.

Vi utnytter digitale medier
som inntektskilde til
klubbens drift.

• Vi har en markedsgruppe som har
knyttet til seg kompetanse på
fagområdet sosiale medier.
• Vi har en klubbstyrt strategi for
hvordan klubben fremstår i sosiale
medier.
• Vi har etablert strategi og systemer
som gir klubben inntektsmuligheter
gjennom bruk av fordelsprogrammer
og digitale medier.

5 Sport
Vi har spillere som trives og
utvikler seg både på og
utenfor banen i Smørås IL.

• Vi har en målt spiller-trivsel på minst 4 av
5 på årlig måling.
• Vi har spillere som opplever inkludering,
mestring, glede og kameratskap.
• Vi har et målt frafall på under 20% fra 10
til 12 år, og på under 10% fra 13 til 17 år.

• Vi har minst én kretslagsspiller i hver
årgang for begge kjønn.
• Vi har seniorlag på 4. eller 5. nivå for
både menn og kvinner (nasjonalt).
• Vi har minst ett ungdomslag i hver
årsklasse for både gutter og jenter på
nivå 2 eller høyere (Hordaland).

Vi har et fleksibelt treningsog kamptilbud med god
kvalitet for ulike ambisjoner
og ferdighetsnivåer.

• Vi har et standardtilbud for alle, og
ekstra tilbud for de som ønsker ekstra
aktivitet og/eller trenger større
sportslige utfordringer.
• Vi har en felles treningsgruppe pr.
alder pr. kjønn, med en felles
hovedtrener for alle nivåer under
senior.
• Vi har et keepertreningstilbud i tillegg
til lagstreninger for ungdomslagene.
• Vi har tett samarbeid mellom lag i
samme årsklasse og lag i klassene
over/under for å kunne tilby et
individuelt tilpasset tilbud til den
enkelte spiller, ref. klubbens
sportsplan.

Vi har godt skolerte, klubblojale trenere som fokuserer
på trivsel og utvikling på alle
alderstrinn.

•

Alle trenere har god kunnskap om og et eierforhold
til klubbens sportsplan, og opptrer med lojalitet til
denne. Sportsplanen brukes som et verktøy og er
klubbens retningslinjer for drift av lagene.

•

Vi har minst tre trenerveiledere innen barne- og
ungdomsfotballen.

•

Vi er best i Bergen på tilrettelegging for både
spillere, trenere og ledere for de første1,5 år i
fotballen.

•

Vi benytter det beste av digitale verktøy som bidrag
til kvalitet i trenerarbeidet.

•

Vi tilbyr og stimulerer til å delta på interne og
eksterne trenerkurs.

•

Vi har UEFA-trener C på alle hovedtrenere på lag
fra 11 år og oppover, og fortrinnsvis UEFA-trener B
på alle hovedtrenere på lag fra 16 år og oppover.
Alle hovedtrenere i barnegruppen har minimum delkurs 1 på UEFA-trener C kurset.

