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Den store gule! 

 

 

 

 

 
 

 ”Sammen skaper vi aktivitetsglede for livet  

og verdens beste lokalmiljø!” 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjerdrum Idrettslag 
- bygda er ikke den samme uten! 
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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! 
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Vår klubbkultur  
 

Utøvere 

 

• gleder seg til trening. De gleder seg til å treffe sine ledere og trenere.  

 

• opplever mestringsglede og tilhørighet. De 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! 

 

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! 

 

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

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, 

trenerveiledere og styre/ledere 

 

 

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

 

 

 

 

 

Mål 2020: 
 

▪ 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 
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Tiltak i 2018: 
 

1. Kommunisere strategien 

2. Foreldremøter skal gjennomføres (kan holdes i treningstiden) ved oppstart og midt i 

sesongen/sesongslutt. Foreldremøter skal inneholde felles budskap og temaer for 

alle idretter. 

3. 5 nye tenåringer/unge utøvere som trenere fra januar 2018  

4. Starte en utviklingsarena for trenere på tvers av gruppene 

5. Stimulere til fellestreninger på tvers av grupper, lag og kjønn 

6. Samarbeide med ungdomsklubben og MOT på GUS (og Sprek i Gjerdrum/GFT?) 

om åpen hall, opplyst kunstgress, åpent klubbhus og gaming på Campus noen 

fredagskvelder høst/vinter (”Åpent oppvekstjorde”). 

7. Kontinuerlig evaluere aktivitet og tiltak som grunnlag for videreutvikling i 2019.  

8. Utarbeide konsept for ”Klubbmerke” (f.eks aktiviteter, klasser, gjennomføring) 
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Handlingsplan for 2018 
 

 

1. Kommunisere strategien. 

 

Forankre strategien som en kultur og livsstil 

 

Tema på GIL-konferanse, hvor vi utfordrer medlemmene innen de samme temaene 

 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi Oppfølging 

GIL konferansen  Styret 

(Kristen) 

Eget budsjett Monica 

Utarbeide en 

presentasjon som 

skal brukes for å 

formidle strategien 

i alle grupper og 

lag. 

 Kristen   

Bruke elever på 

medie/komm på 

GUS + VGS til å 

lage komm. 

 Monica   

Delta på 

foreldremøter i alle 

grupper  

Januar Styret 0 Monica 

Oppdatert brosjyre 

(DLG?), 

hjemmeside og FB 

side 

Januar Monica  Kristin 

Introduksjonsmøte/ 

kick-off for den nye 

strategien for 

hovedstyret 

Julemøte 2017 Kristin/ 

Monica 

  

Avklare med 

kommunen om det 

er mulig å dele ut 

presentasjon av 

GIL til alle som 

flytter til Gjerdrum 

 Kristin   

Utarbeide en ‘slide’ 

(onepager) som 

skal ligge fremst i 

alle presentasjoner 

som holdes i GIL 

sammenheng 

 Monica   
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Presentere 

strategien for 

kommunestyret, 

sponsorer, andre 

lag og foreninger, 

GIP, Idrettsrådet 

 Kristin, 

gruppe-

ledere 

  

Benytte 

speakertjenesten 

på kamper, renn og 

ulike 

arrangementer. 

 Styret og 

gruppe-

ledere 

  

 

 

2. Foreldremøter skal gjennomføres (kan holdes i treningstiden) ved oppstart og midt i 

sesong/ved sesongslutt.  
 

 

I tillegg til de enkelte lagenes temaer skal følgende skal være med på agendaen:  

a.      Presentasjon av trenere 

b.      Presentasjon av lagleder 

c.      Presentasjon av foreldrekontakt 

d.      Presentasjon av treningstider og grov skisse for treningsopplegg – fokusområder 

e.      Terminliste, når den er klar 

f.       Samlinger/ cuper etc. som er planlagt 

  

2.      Alle grupper skal ha lagleder og foreldrekontakt i tillegg til trenere. 

3.      Lage oversikt over kontaktinfo, treningstider etc. som sendes ut til alle på mail eller legges 

på Facebook.  

 

  

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Definere 

”Ambassadør-

rollen” – hva, hvem 

og hvordan? 

Januar Styret behandler, 

Kristen utreder 

 

Lage standard for 

foreldremøter 

 Kristen utreder, 

styret behandler 

 

 

 

3. 5 nye tenåringer/unge utøvere som trenere fra januar 2018 og beholde og utvikle 

de tenåringstrenerne vi har, og samordne økonomiske betingelser mellom 

gruppene. 

 

Flest mulig, lengst mulig og best mulig gjelder også for trenere! 

Kartlegge nåværende lønninger for de forskjellige gruppene, og bakgrunnen for disse. 

Standardisere disse lønningene innad i de forskjellige gruppene. 

Lage en overordnet mal for trenerkontrakter. 

Gruppeledere må eie dette og motiveres! 
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Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Standardisere 

betingelser og 

kontrakter 

 Kristen  

Felles 

forum/samlinger 

for alle ungdoms-

trenere i Gjerdrum. 

før sommeren  Kristen  

Utlyse stillinger 

gjennom FB og 

hjemmesiden. 

Sende sms direkte 

til alle medlemmer 

mellom 16-20 år.  

jan Monica 0? 

Skaffe finansiering/ 

sponsorer til 

trenerlønninger 

  Finansieres av 

hovedstyret. 

Utredes av ? 

 

 

 

4. Starte en utviklingsarena for trenere på tvers av gruppene 

 

Profilere månedens trener på GILs hjemmeside og sosiale medier: 

- trenere som dyrker allsidighet og profilere disse 
- Som bygge opp under fokus på flere idretter og allsidig aktivitet 

 

Utvikle en ‘trenerstige/plan’ for unge trenere i GIL. I GIL er allsidighet i treningen sentralt, 

samtidig som det kombineres med nødvendig spesialisering. Det er viktig at unge trenere 

tidlig får bredde og kunnskap om andre idretter enn sin egen for å forstå viktigheten av 

allsidighet, og kan trekke veksler på andre idretter.  

 

Trenerforum – felles på tvers av alle idrettene i GIL. Utveksle erfaringer, innlegg om styrke, 

kondisjon, hurtighet m.m. Bruke dagens trenere som innlegg.  

 

Burde vi hatt en ambisjon om å skape rammer for unge trenere slik at vi får noen til å velge 

idrettslinje på videregående og at noen skal velge Idrettshøyskolen som studium? Og kanskje 

komme «hjem» å bidra????  

 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Månedens 

trener/utøver 

Hver måned. Styret + Monica  

Utvikle en 

‘trenerstige’ for 

unge trenere i GIL 

 Kristen  

Arrangere 

trenerforum 

Februar Kristen 400,- 

Arrangere 

trenernes trening 

Mars Kristen  
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5. Stimulere til fellestreninger på tvers av grupper, lag og kjønn 

 

Ha felles basis-treninger gjennom året med fokus på grunnleggende ferdigheter som er 

relevant for alle gruppene. Veksle på hvem som tar ansvar for treningene, dette kan f.eks 

følge de som har sesong/ikke sesong. Utfordre hverandre på de ferdighetene man er gode i, 

lære av hverandre. 

 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Etablere en felles 

oversikt over 

treningstidene for 

alle gruppene 

høst 2017 Monica/Kristen  

Arrangere 

treningsdag i hallen 

April Monica/Kristen  

 

 

 

6. Samarbeide med ungdomsklubben og MOT på GUS (og Sprek i Gjerdrum/GFT?) 

om åpen hall, opplyst kunstgress, åpent klubbhus og gaming på Campus noen 

fredagskvelder høst/vinter (”Åpent oppvekstjorde”). 

 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Dra i gang! Jan/feb + okt/nov Monica, 

Fotballgruppa, Pål, 

Trond (innebandy), 

Kjersti Havenstrøm 

(GK), Ole Einar 

 

 

7. Utarbeide konsept for ”Klubbmerke” (f.eks aktiviteter, klasser, gjennomføring) 

 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Velge ansvarlig Januar 2018 Hovedstyret  

    

    

 

8. Forløpende evaluere aktiviteter og tiltak som grunnlag for videreutvikling for 

veien videre. 

 

Aktivitet Tid Ansvar Kostnad/økonomi 

Evalueringsmøte Juni 2018 Kristin  

    

 


