BUSKERUDIDRETTENS STRATEGIPLAN
2016 - 2020 -

INNLEDNING.
Buskerudidrettens strategiplan er forankret i «Norges
idrettsforbunds idrettspolitiske dokument 2015-2019»
og Buskerud fylkeskommunes «Strategi for idrett og
friluftsliv i Buskerud», og skal underbygge deres
respektive visjoner:
 Idrettsglede for alle
 Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede
Som fylkesledd i landets største medlemsorganisasjon
er det vår rolle å styrke rammebetingelsene for
særidretter, idrettsråd og idrettslag i Buskerud ved
politisk påvirkning og kompetansetiltak rettet mot
organisasjons- og aktivitetsfeltet. Vårt arbeid skal sette
idrettslag i stand til å bringe idrettsglede til de 98.638
medlemmene i «Buskerudidretten». Vi deler
idrettsforbundets visjon om «Idrettsglede for alle».
Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-19 lister
opp syv støtteprosesser for å nå denne visjonen. Vi
valgte ved opprettelsen av dette strategidokumentet i
2016 å prioritere vår innsats rundt fire av disse:
medlemskap og organisasjon, kompetanse-utvikling,
idrettsanlegg og idrettens samfunnsbidrag.
Oppdateringer fra 2016
Denne strategiplanen er i all hovedsak en videreføring
av planen som ble vedtatt på kretstinget i 2016.
Innsatsområdene opprettholdes, men vi har valgt å
løfte inn området kommunikasjon samtidig som noen
av de tilhørende kulepunktene er endret og oppdatert.
Selv om vi fortsatt er underlagt det samme
overordnede styringsdokumentet – IPD, fram til tinget
i 2019, er det noen endringer vi må forholde oss til.
Den gledelige etableringen av OLT Sørøst i 2017 endrer
vår rolle på toppidrettsfeltet.
Den største endringen vil allikevel være kommune- og
regionsreformen. Denne innebærer at vi pålegges å
nedlegge Buskerud idrettskrets for så å gjenoppstå
som Viken senest 1.1. 2020. Det politiske arbeidet er
allerede påbegynt og vil unektelig påvirke oss i
tingperioden.

Når det er sagt så vil vårt hovedfokus fortsatt være
Buskerudidretten. Vårt mål må være at
regionaliseringsprosessen på sikt skal styrke idretten
og i dette arbeidet blir det avgjørende for oss å ha god
dialog med de ulike organisasjonsleddene.
Vi tar også med oss et betydelig moment inn i vår siste
tingperiode som Buskerud idrettskrets. 7. desember
2017 vedtok Stortinget innføringen av 60 minutter
daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Dette har vært en
idrettspolitisk hjertesak for oss i mer enn 15 år og det
var det var derfor en gledelig anerkjennelse når
Stortingsforslaget henviste til de erfaringene vi har
vært med på å høste i Drammen.
I den kommende tingperioden vil vi samle dette
arbeidet under fanen «Aktive Lokalsamfunn» og det
innsatsområdet som i IPD heter Idrettens
samfunnsansvar. Vi opplever at dette løfter idrettens
forutsetninger for å innfri paragraf 2 i formålet, som
sier at: Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper
for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon
som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.
Denne helhetlige tankegangen ønsker vi at skal prege
oss i det vi gjør også på de andre innsatsområdene. Vi
har de seinere årene latt oss inspirere av idrettslag,
idrettsråd og særkretser som har brutt ny mark enten
det er på organisasjons-, anleggs-, eller aktivitetsfeltet.
Vi håper å kunne være med på å spre disse erfaringene
til andre i Buskerudidretten og på sikt også til våre nye
samarbeidspartnere i Østfold og Akershus samtidig
som vi skal være åpne for den kompetansen de kan
tilføre oss.
Fordi vi ofte oppfattes som en prosjektorientert
idrettskrets er det viktig å understreke at vår strategi
og prosjektvirksomhet er utformet slik at den
underbygger våre kjerneoppgaver. Klubbutvikling, kurs
og ungdomsidrett er gode eksempler på fagområder
som er betydelig styrket gjennom prosjektvirksomhet
de seinere årene. Dermed gir det oss først og fremst en
forsterket handlekraft når vi skal etterleve vår egen
virksomhetside: Vi skal styrke samhandlingen i
«Buskerudidretten» og jobbe for å gjøre hverandre
gode!

VISJON

VERDIER
Norsk idrett bygger på organisasjonsverdiene
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Aktivitetsverdiene er glede, fellesskap, helse og
ærlighet.

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Buskerud Idrettskrets ønsker å bidra til å underbygge
disse verdiene ved å være:

BANEBRYTENDE

INSPIRERENDE

KOMPETENTE

Tørre å utfordre og tenke nytt i et
samfunn i endring. Samarbeid og
samhandling på tvers av idretter,
miljøer og mennesker.

Gjennom engasjement,
kompetanse og erfaring inspirere til
mer «Idrettsglede for alle».
Gjøre hverandre gode.

Inneha eller innhente rett
kompetanse for å være
«Buskerudidrettens» viktigste
støttespiller.

VIRKSOMHETSIDÉ
Vi skal styrke samhandlingen i «Buskerudidretten» og
jobbe for å gjøre hverandre gode.

BUSKERUD (pr 31.12.16)
281 769 personer
6 regioner
21 kommuner
19 idrettsråd
382 idrettslag
98.638 medlemmer i idrettslagene
47 særidretter
71 bedriftsidrettslag, 3020 medlemmer

IDRETTSKRETSENS OPPGAVER
§
§

Lovpålagte oppgaver og saker av
felles interesse for idretten
Idrettspolitiske innsatsområder,
spesielt overfor fylkeskommunen,
regionale organer/etater og
kommunene, for å styrke idrettens
rolle og bedre idrettslagenes
rammevilkår

§

§

Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd,
særkretser/regioner og idrettslag for å styrke
aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen
Informasjons- og opplysningsvirksomhet om
idrettens verdier og verdiskapning

VÅRE INNSATSOMRÅDER
Våre fire prioriterte innsatsområder er forankret i
kjerneprosesser og støtteprosesser i NIFs Idrettspolitisk
dokument 2015-2019 og fylkeskommunens Strategi for
idrett og friluftsliv i Buskerud.





Medlemskap og organisasjon
Kompetanseutvikling
Idrettens anleggspolitikk
Idrettens samfunnsbidrag

Medlemskap og organisasjon
 Bidra til at det er god orden i
medlemsorganisasjonen i Buskerud
 Forenkle hverdagen til idrettslag og idrettsråd
 Styrke samhandlingen mellom idrettskrets, særidrett,
idrettsråd, kommune og fylkeskommune
Kompetanseutvikling
 Tilby klubbene helhetlig klubbutvikling gjennom
samarbeid med særidrettene
 Sørge for attraktive og tilpassede kurs og
kompetansetiltak. Her under et særlig fokus på:
barneidrett, klubbens styrearbeid og økonomi
 Styrke ungdommenes rolle i idrettslagene
 Oppfølging av nettverket med kompetente
kurslærere og veiledere
Idrettens anleggspolitikk







Være en pådriver for innovativ, attraktiv og helhetlig
idrettsanleggsutvikling
Påvirke IR og SF til å arbeide for at det alltid bygges
fleridrettshaller og utendørs aktivitetsområder ved
bygging av nye skoler
Påvirke IR til å jobbe for at idrettsanlegg og gymsaler
er tilgjengelig for idretten på helårsbasis og at det er
gratis anleggsleie for barn og unge
Påvirke til økt sambruk gjennom tilgjengelige
idrettsanlegg



Fremme idrettsanlegget som den sentrale
møteplassen i et aktivt lokalsamfunn

Kommunikasjon:




Drive proaktiv, dialogorientert
kommunikasjonsarbeid i tråd med BIKs
innsatsområder
Synliggjøre samhandling med særidretter,
idrettsråd, særidretter og andre
samarbeidspartnere
Jobbe frem en felles, målrettet
kommunikasjonskanal for Buskerudidretten

Idrettens samfunnsbidrag
 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom det
offentlige og det frivillige under fanen Aktive
Lokalsamfunn
 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet
 En aktiv start med fokus på grunnleggende
bevegelsesglede i barneskolealder
 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus
på sosiale fellesskap
 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på
tvers av generasjoner
 Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter,
idrettsråd, fylket, kommuner, utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og
banebrytende idrettslag for å påvirke og utvikle
idrettspolitikk på alle nivåer

