
Bygda er ikke den samme uten!



VISJON
Vår visjon er at vi skal skape aktivitetsglede for alle på en  

måte som gjør at flest mulig innbyggere er fysisk aktive livet ut.  
Og det er lov å være god!

Denne visjonen vil vi realisere gjennom et inkluderende  
og levende fellesskap.

Flest mulig - lengst mulig - best mulig



FORELDRE
•  Føler seg trygge når deres barn deltar på  

aktiviteter i regi av GIL. 

•  Støtter og bidrar til GILs grunnidé om 
 aktivitetsglede for livet, og støtter sine barn  
i mestring og utvikling.

•  Deltar med glede og iver som trenere,  
ledere og i annet dugnadsarbeid. 

•  Er en bærebjelke i utviklingen av GILs  
klubbkultur!

TRENERE OG LEDERE
•  Skaper glede i all fysisk aktivitet og  tilpasser  

treningen til den enkelte utøvers nivå og  ferdigheter

•  Har fokus på mestring, positive tilbakemeldinger  
og individuell utvikling fordi de vet at det er det 
som skaper resultater for individ og lag

•  Inspireres av utøvernes egenverdi, innsats og 
utvikling

•  Er interessert i egen utvikling, og etterspør  
tilbakemeldinger fra utøvere, foreldre, trener
veiledere og styre/ledere

IDRETTEN
•  Det er lov å være med bare for moro skyld.  

Og det er lov å være god eller ville bli god! 

•  Vi skal være rause for alles ønsker, og alle  
skal få muligheter til mestring, utfordringer  
og utvikling uansett nivå og utgangspunkt

•  Vi samarbeider godt mellom ulike  aktiviteter/ 
grupper og legger til rette for at barn og 
 ungdom kan drive med flere idretter samtidig

•  Vi skal lage det beste – også for de beste

UT  VERE
•   Gleder seg til trening – gleder seg til å treffe  

sine ledere og trenere.

•  Opplever mestringsglede og tilhørighet.  
Føler seg inkludert i et trygt miljø.

•  Får konstruktive tilbakemeldinger slik at de  
opplever bekreftelse på at de har en verdi  
i gruppen og kan utvikle seg videre.

•  Føler seg velkommen uavhengig av 
 ambisjonsnivå og får muligheten til å utvikle 
seg så langt de selv vil. 

Våre aktive og tidligere utøvere er  verdens beste 
ambassadører for verdens beste klubbkultur!

I foreldre og foresatte har GIL verdens  beste  
ambassadører for verdens beste klubbkultur!

Våre trenere og ledere er verdens beste   
ambassadører for verdens  beste klubbkultur!

VAR KLUBBKULTUR



•  GIL skal ha 2020 medlemmer innen 25.01.2020 

•  GIL skal ha over 500 medlemmer i aldersgruppen  
13 19 år i 2020

•  Alle undergruppene i GIL skal ha ungdomsrepresentant  
i sine gruppestyrer

•   GIL skal utvikle egne ungdommer til gode trenere og ledere

• GIL skal arrangere ”Klubbmerke”,  i bronse, sølv og gull

•  GIL skal tilby aktiviteter til alle innbyggere i Gjerdrum mellom 4 og 100 år i alle  
aldre/grenseløst/livet ut

•  Gjennomføre aktivitet i kulturuken – stimulere til fysisk aktivitet, i samarbeid  
med andre lag og foreninger

•  GIL skal utvikle flere utøvere til høyt nivå i norsk idrett

MAL2020
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