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VÅR KLUBB SKAL VÆRE…
▪ For hele bygda – der barn, 

unge og voksne møtes til 
fysisk aktivitet

▪ Barn i sentrum - med lek 
og glede som rettesnor

▪ Aktiviteter skal kunne 
foregå alle steder

▪ Enkel klubbdrift – tiden 
brukes på aktivitet

▪ En klubb som følger 
idrettens retningslinjer

▪ Skal legge til rette for den 
som vil satse

▪ Et tilbud til alle 

▪ Barn/ Ungdom/ Voksne/ 
Funksjonshemmede





TYDELIG 
STYREARBEID
KLUBBHÅNDBOK SOM 
RETTESNOR FOR AKTIVITET 
OG LEDELSE

▪ Det skal være definerte oppgaver for 
styremedlemmer – disse sjekkes ut på møter 
og gjennom årshjul

▪ Utvalg på tvers av grupper lager innspill og 
arbeider med forslag til styret. Sikrer og gir 
råd.

▪ Selvstyrte arbeidsgrupper som rapporterer til 
styret. Organiseres etter aktivitet og behov. 
Skal være med representanter fra begge gamle 
idrettslag.
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Hopp Langrenn Skøyte Allidrett Fotball

Leder utvalg

Deltagere i 
utvalg

Hovedarena Jordalen Harvollsmorka Flatmoen
Flatmoen/ 
Sør-Fron 
kulturhus

Flatmoen



HVA SKAL DET NYE STYRET PRIORITERE FØRST
▪ Sikre løpende aktivitet

▪ Sette ned arbeidsgrupper 
for aktivitet

▪ Starte opp strategi og 
profilarbeid for vår nye 
klubb. LOGO/ Klubbdress/ 
Webløsning

Sikre løpende aktivitet

Starte 
strategi og 

profil

Sette ned 
arbeidsgrupper



OPPRETTE UTVALG

▪ Med engasjerte deltagere

▪ Oppgaver den enkelte trives med

▪ Skal gi styret råd og tips

▪ Arbeider på tvers av grener og steder

▪ Kan få ansvar og myndighet
Økonomi og 

sponsor

Trening og 
aktivitet

Medlem og 
rekruttering

FORMÅL:
Enklere klubbdrift
Medlemmer kan prøve ulike idretter
God styring av økonomi
Koordinerte treningsaktiviteter – legge til rette for fellestrening, på tvers 
av grupper



RIMELIG OG ENKEL 
KLUBBDRIFT
VI VIL AT ALLE SKAL KUNNE 
VÆRE MED I VÅRT 
IDRETTSLAG

Kontingent 150,-
Familiekontingent 300,-

Treningsavgift
Opp til 8 år: 300,-
Fra 8 år 600,-
Familiepris 1000,-

• En pris for alle aktiviteter
• Vi vil at alle skal få prøve ulike idretter
• La barn og unge finne den aktiviteten 

de trives best med
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