KLEPP IL MOT 2022
STRATEGISKE MÅL OG TILTAK

SPORT

ANLEGG

Idrettslaget skal jobbe med
tilbud som tiltrekker seg nye
målgrupper.

•

Klepp IL skal være positive til initiativ om å
starte nye tilbud i idrettslaget.

Klepp skal være etablert på
øvre halvdel i Toppserien for
fotball kvinner i Norge.

•
•
•

Styrke samarbeidet med andre klubber.
Revidere sportsplan.
Skal vurdere samarbeidet mellom KKE og
fotball bredde ift. satsing på egne spillere.

Klepp skal ha gode
fotballanlegg for å drive
bredde og eliteidrett.

•
•

Sørge for godt vedlikehold.
Stimulere til at anleggene er i bruk så mye som
mulig.

Klepp skal bedre
hallkapasiteten for turn,
håndball og barneidrett.

•

Jobbe for at det blir bygd ny hall i tilknytning
til Klepp Stadion/Meieritomta.
Utvikle området rundt stadion, inkl. f.eks.
fjerning av gamle garderober og hus.
Samarbeide med arkitekter / utbyggere for å
finne gode løsninger.

•
•

Fotball bredde skal ha et herrelag i toppen av 4. divisjon,
og skal gi et godt tilbud til alle
årsklasser.

•
•
•
•
•
•

Håndball skal ha tilbud på
alle årskull fra mini til senior,
inkludert HU. For utøvere
som vil satse skal det være et
godt tilbud i klubben frem til
16 år, deretter skal utøveren
hjelpes over i klubber med
elitesatsing.

•
•
•

Turnen skal ha breddetilbud
fra barneidrett til
seniorklasse, og skal ha
aktivitet innenfor turn,
trampett og barneidrett.

•
•
•

Gjennomføre «Kvalitetsklubb».
Etablere en god dommerstand.
Revidere sportsplaner, og følge opp
implementering.
Sikre at treningskultur står i stil med
sportslige ambisjoner.
Sikre en treningskultur som utvikler spillere til
eget A-lag.
Fokus på å rekruttere flere tillitsvalgte/
frivillige.
Utarbeide og implementere sportsplan.
Fullføre arbeidet med «Klubbhuset».
Gode rutiner for rekruttering nye
håndballspillere. Fokus på å rekruttere flere
tillitsvalgte/frivillige.

Alle som har hovedansvar for trening av barn
/ ungdom i skal skal ha Trener 1 kurs.
Opprette arbeidsgruppe for barneidretten
som skal sørge for tilbud til barn i
aldersgruppen foreldre / barn til skolealder.
Arbeidsgruppe for barneidretten skal ha
representant i turngruppa sitt styre.

ORGANISASJON/ ØKONOMI/ MARKED
Klepp IL skal ha ryddig og
forutsigbar økonomi.

•
•
•

Klepp IL skal være en
attraktiv samarbeidspartner
og ha de mest fornøyde
sponsorene.

•

Idrettslaget skal være en aktiv
deltaker i det digitaliserte
samfunnet.

•

•

•
•

Idrettslaget skal organisere
seg slik at en er mindre
avhengig av enkeltpersoner.

•
•
•

Kontinuerlig kontroll på inntekter og utgifter,
og iverksette tiltak ved avvik.
Opprettholde klubben sin posisjon i NFF sin
grønne sone for lisensrapportering.
Effektive verktøy og rutiner for fakturering,
godkjenning og rapportering.
Opprettholde og videreutvikle
markedsavdelingen i klubben.
Sikre at samarbeidspartnere får til mer ved å
delta i Klepp sitt nettverk.
Klepp IL skal være aktive og synlige på
sosiale medier, web og nye relevante kanaler.
Utnytte moderne elektroniske løsninger
for dokumentasjon, økonomi, samarbeid,
kalender, osv.
Utnytte idretten sine felles-løsninger der
dette er effektivt og relevant.
Rekruttere nye organisasjons-talent hvert år,
og bygge de gradvis opp til å overta.
Følge opp etablering av “Kvalitetsklubb”
(fotball) og “Klubbhuset” (håndball).
Egen person i hovedstyret som er ansvarlig
for barneidrettsbestemmelsene.
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Klepp IL for dei som vil!

Idrettslaget skal ha anlegg for
alternative idretter.

•
•
•

Klepp IL skal etablere styrketreningsanlegg.
Nye anlegg må inkludere plass for nye idretter.
Jobbe for at nye idretter blir ivaretatt også i
evt. nytt “kommunehus”.

I Klepp Idrettslag er det plass
til alle.

•

Kjøre prosjekt finansiert i samarbeid med
Folkepulsen og lignende initiativ.
Klepp IL sine aktiviteter skal være
tilgjengelige også for de med økonomiske
utfordringer.

Idrettslaget skal profilere
Klepp på en positiv måte og
bidra til identitetsbygging.

•

SAMFUNN
•

•
•

Videreutvikle toppidrett satsingen til å bli
enda mer synlig lokalt og i regionen.
Etablere et større lokalt arrangement som
Kleppsbuen deltar på og er stolt av.
Ha et tett samarbeid med skolene i Klepp for
å informere og sikre rekruttering.

Arbeide for at fleridrettslagene i Klepp Kommune får
same rammer for kommunale
bidrag som i Hå Kommune.

•
•

Spille en aktiv rolle i Klepp Idrettsråd.
Synliggjøre og «snakke opp»
fleridrettslagene sin rolle i aktivisering og
folkehelse.

Klepp skal ha et åpent og
avklart samarbeid med
naboklubber.

•

Være åpen for samarbeid med naboklubber
ift. aktivitet, anlegg og arrangement.
Der det er mulig, samarbeide ifm.
ungdomstrinnene for å sikre gode
treningsgrupper.

•

KLUBBKULTUR
Alle i Klepp IL skal kjenne til og
respektere klubbkulturen vår.

•
•
•

I Klepp skal det være mulig å
drive med flere idretter.

•

Alle i Klepp IL skal ha respekt
for klubbens anlegg.

•

Det skal være godt samarbeid
mellom gruppene i Klepp IL.

•

•

•

•

Utarbeide en klubbkultur-kontrakt som alle
engasjerte i idrettslaget skal signere.
Sikre at relevante dokumenter er oppdatert
og lett tilgjengelige.
Rask, konsekvent og konstruktiv behandling
ved avvik.
Tilpasse treningstider på tvers av idretter så
lang som praktisk mulig.
Bedre kompetanse og forståelse for mangfold
i barne- og ungdomsidretten.
Sikre god informasjon om bruksregler for alle
som bruker anleggene.
Trenere / lagledere / arrangører tar ansvar for
å forlate klubben sine anlegg på en god måte.
Opprettholde positivt samarbeid i
hovedstyret, der alle gruppelederne deltar.
Gjennomføre fellesaktiviteter og arrangement
på tvers av gruppene.

