BUSKERUDIDRETTENS STRATEGIPLAN
2016 - 2020

INNLEDNING
Buskerudidrettens strategiplan er forankret i «Norges
idrettsforbunds idrettspolitiske dokument 20152019» 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
114.530 medlemmene i «Buskerudidretten». Vår rolle
er å gjøre andre gode! Vi deler idrettsforbundets
visjon om «Idrettsglede for alle», idrettspolitisk
dokument 2015-19 lister opp syv støtteprosesser for å
nå denne visjonen. Vi har valgt å prioritere vår innsats
rundt medlemskap og organisasjon, kompetanseutvikling, idrettsanlegg og idrettens samfunnsbidrag.
Valget er tatt på bakgrunn av hvilke særskilte
forutsetninger som finnes for oss som idrettskrets.
Vår vei hit har handlet om å søke inspirasjon fra andre
foregangsmiljøer for selv å kunne inspirere til en
utvikling i Buskerudidretten. Ved inngangen til denne
tingperioden ser store deler av landet til
drammensskolen for å se hvordan de lykkes med
innføringen av 60 minutter daglig fysisk aktivitet for
alle elever i grunnskolen. Samarbeid med det lokale
idrettslaget har vist seg å være en av nøklene for de
skolene som har lykkes. Vi vil arbeide for at andre
kommuner i Buskerud tar opp hansken og samtidig
tilbyr en ekstra oppfølging til idrettslag som vil bli en
del av denne satsningen.
Det er viktig å understreke at denne strategien og vårt
prosjektarbeid på området er utformet slik at det
underbygger idrettens løpende kjerneprosesser for å
rekruttere, ivareta og utvikle sine medlemmer og til
syvende og sist sette dem i stand til å prestere ut i fra
egne forutsetninger.

Vi opplever at vårt tydelige fokus har gitt oss en
troverdig identitet og gjort oss til en attraktiv
samarbeidspartner for andre utviklingsorienterte
særforbund, idrettsråd, utdanningsinstitusjoner,
offentlige instanser og private næringsaktører. Det gir
oss en forsterket handlekraft i arbeidet for å gjøre
andre i «Buskerudidretten» gode. Klubbutvikling, kurs
og ungdomsidretten er fagområder som er betydelig
styrket gjennom prosjektvirksomhet de seinere årene.
Som landets største aktivitetsorganisasjon har vi et
soleklart ansvar for at nordmenn flest skal være fysisk
aktive. Idretten skal nå frem til alle, inkludert
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi som nasjon
har alle forutsetninger for å ha verdens mest idrettsog bevegelsesglade befolkning. Dette målbildet er en
klar følge av visjonen om «Idrettsglede for alle»
La oss sørge for at «Buskerudidretten» går foran. La
oss spille hverandre gode!

VISJON

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

VERDIER
Norsk idrett bygger på organisasjonsverdiene
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Aktivitetsverdiene er glede, fellesskap, helse og
ærlighet.
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 31.12.14)
274.734 personer
6 regioner
21 kommuner
19 idrettsråd
373 idrettslag
95.399 medlemmer i idrettslagene
46 særidretter
153 bedriftsidrettslag, 19.131medlemmer

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
 Gjøre det enklere å rekruttere, ivareta, utvikle og
prestere i idrettslagene
 Forenkle hverdagen til idrettslag og idrettsråd
 Styrke samhandlingen mellom idrettskrets,
særidrett, idrettsråd, kommune og
fylkeskommune

Kompetanseutvikling
 Styrke klubbutvikling i samarbeid med
særidrettene
 Tilby attraktive og tilpassede kurs og
kompetansetiltak
 Utvikle fremtidens idrettsråd
 Videreutvikle «kompetansekretsløpet» for å
styrke ungdommenes rolle i idrettslagene
 Samarbeide med Olympiatoppen om å bygge en
struktur for «morgendagens toppidrettsutøvere»
i regionen

Idrettens anleggspolitikk
 Gjennom «Buskerudidrettens» anleggsplan være
en pådriver for innovativ og helhetlig
idrettsanleggsutvikling
 Synliggjøre nye muligheter for anleggsutvikling
gjennom Offentlig -Frivillig - Privat - Samarbeid
 Påvirke til økt sambruk og åpne idrettsanlegg
 Støtte oppunder OLT Sørøst for å styrke
«morgendagens toppidrett» i regionen

Idrettens samfunnsbidrag
 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom
frivillighet og skole
 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,
fylkeskommunen, kommuner, utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og
banebrytende idrettslag for å påvirke og utvikle
idrettspolitikk på alle nivåer

