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Fauske IL ble stiftet i 1902 og er nå et allianseidrettslag med tilbud innen langrenn, 

sykkel, alpint, turmarsj og orientering – alle aktiviteter organisert i særidrettslag – der 

Fauske IL ski et av disse. 

I Fauske IL ski er langrenn hovedaktivitet og vår skiklubb er tilsluttet Norges 

Skiforbund. Fauske IL Ski har de siste årene fått mye positiv omtale for aktivitet og 

engasjement.  

Et moderne og tilgjengelig skianlegg ble realisert gjennom tildeling av NM2012-del 2.  

Klungsetmarka skianlegg ligger ca 3km fra sentrum, og består av eget klubbhus, 

skileikbakke og FIS-godkjente skiløyper. 

Sportslig har Fauske IL ski har gjennom flere år markert seg med deltagelse og flotte 

resultater i både lokale og nasjonale skirenn. Barn og unge kan delta i organisert 

trening – fra Barnas Skiskole til nasjonalt juniornivå, og gjennom samarbeid med 

Olympiatoppen Nord drives toppidrettstilbud i langrenn på Fauske Videregående 

Skole. Det satses på kursing av trenere og foreldre, samt opplæring for å sikre 

kompetanse og drift av anlegget på en sunn måte. 

Som nevnt over har Fauske IL ski mange ressurser og tilbud i gang, og stadig 

prosjekter som i økende grad krever god koordinering og oppfølging for at mål skal 

nås. I samarbeid med Nordland Skikrets og Nordland Idrettskrets har Fauske IL Ski 

jobbet med organisasjonsutvikling i perioden jan-mars 2014.  

Virksomhetsplan for Fauske IL ski 2014-2017 er utarbeidet av medlemmene i 

Fauske IL ski, og skal være styrende for skiklubbens aktiviteter og arbeid fremover. 

 

Virksomhetsplanen inneholder: 

 en overordnet plan for en treårs periode (2014 – 2017), med visjon, 

virksomhetside, verdigrunnlag, hovedmål og delmål.  

 en konkret handlingsplan for ett år (2014), med ulike tiltak som skal vektlegges 

og gjennomføres, slik at klubben skal kunne nå sine mål.  

Ved utvikling av virksomhetsplanen tar man utgangspunkt i strukturen i 

organisasjonshjulet (beskrives nærmere nedenfor). Det er for Fauske IL Ski valgt en 

tilpasset struktur som er delt i følgende 3 områder: 

1. Organisasjon og ledelse 

2. Trenere og aktivitet 

3. Arrangement  og anlegg. 

INNLEDNING 
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For at målene i virksomhetsplanen skal kunne nås, forutsettes det at visjon, 

virksomhetside, målsettinger og tiltak kommuniseres til alle ledd i organisasjonen. En 

felles forståelse vil bidra til økt motivasjon og vilje til å gjennomføre de nødvendige 

tiltakene, og gi felles glede over det som oppnås.  

Den overordnede del av planen forutsettes revidert hvert tredje år, mens 

handlingsplanen skal rulleres årlig.  

 

Om organisasjonshjulet:  

I idretten har vi et verktøy som skal gi en oversikt over de seks fokusområder et 
idrettslag må jobbe med for å tilby god aktivitet til medlemmene. Dette verktøyet 
heter «Organisasjonshjulet». Det har seks områder som alle er like viktige for at et 
idrettslag skal fungere.  
Disse er: ledelse, organisasjon, trenere, anlegg, arrangementer og aktivitetstilbud.  
 

Fauske IL ski har tilpasset områdene og organisasjon slik i virksomhetsplan 2014-17: 

 organisasjon og ledelse 

 trenere og aktivitetstilbud 

 arrangement og anlegg 

 

 

Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi 

medlemmene et best mulig aktivitetstilbud. 
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Nord-Norges ledende skiklubb: «Alltid en skilengde 
foran» 
 
 
Fauske IL Ski skal bli Nord-Norges ledende skiklubb for breddeidrett, toppsatsing, 
barne- og ungdomsarbeid, publikumsdeltakelse, sponsorrelasjoner, økonomi og 
klubbadministrasjon.  
 
Fauske IL Ski skal være ledende skiklubb på anlegg og skiarrangement i Nord 
Norge. 
 
Dette skal gi stolthet, trivsel og arbeidslyst for alle som er engasjert i skiklubben, 
Fauske IL Ski. 
 
 
 

 
 
 

Fauske IL Ski skal gjennom stor kunnskap gi gode 
skiopplevelser som igjen skaper vennskap og trivsel 
i landsdelens beste anlegg 
 
 
 

 

Følgende verdier skal gjennomsyre vårt arbeid og skape vår identitet: 

Målrettet – Inkluderende – Trivsel   

Med MÅLRETTET mener vi å gi alle våre utøvere et godt individuelt og sportslig 

tilbud. Og vi skal utvikle klubben slik at den tilfredsstiller fremtidige krav og behov. 

Med INKLUDERENDE mener vi at alle skal føle seg velkommen, bli satt pris på og at 

vi tar vare på hverandre. 

Med TRIVSEL mener vi å ha det godt i et fellesskap som gir glede, trygghet og 

utvikling. 

VISJON 

VIRKSOMHETSIDÉ 

VERDIGRUNNLAG 
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I løpet av 2017 skal Fauske IL Ski ta medalje i stafett 
i NM senior på hjemmebane. 
 
 
 
 

Vi skal oppnå dette gjennom følgende delmål: 
 
 
 

 
 

 
 
Vi skal skape en organisasjonskultur som får alle 
medlemmene til å jobbe i lag. 
 
 
Fauske IL Ski skal lage en plattform for kommunikasjon som skal gjøre at 
medlemmene på en god måte kan finne og dele informasjon, som skal bidra at 
man kjenner seg ivaretatt og oppdatert. Viktig for trivsel og utvikling. 
Det er også viktig å strukturere organisasjon på ledelse og økonomi, der 
virksomhetsplan og handlingsplan – som er utarbeidet av medlemmene og 
således en kjent plan - er styrende dokumenter.  
 
Tiltak: 
 
Oppdatere medlemsregister 

Oppdatere hjemmeside 

Sende ut infoskriv 

Utvikle facebookside 

Medlemstreff 

Omorganisering av styret 

Kompetansebygging 

Rekruttering 

HOVEDMÅL 
 

Delmål 1: Organisasjon og ledelse 
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 Vi skal skape et godt treningsmiljø. 
 
 

I Fauske IL Ski ønsker vi at medlemmene skal ha et bra trenings- og aktivitetstilbud, 
som utvikler skiferdigheten og legger til rette for felles opplevelser sammen på ulike 
arenaer. Aktivitetsplaner og gode rutiner er viktig for et godt miljø, og alle må ta 
ansvar. 
 
 
Tiltak: 
 
Se alle 

RUTS 

Kommunikasjon 

Felles treninger – Aldersblanding 

Legge til rette for utøverne 

Årshjul – felles aktivitet 

Sosiale aktiviteter 

Felles samlingspunkt under skirenn 

Samarbeid med andre idrettslag 

Kompetansebygging 

Rekruttering 

 

Delmål 2: Trenere og aktivitet 
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Vi skal skape en strømlinjeformet arrangements- 
og anleggsorganisasjon. 
 
 
Fauske IL Ski har som mål å ha kapasitet til å arrangere NM del 1 – et større 
nasjonalt skiarrangement. En avgjørende faktor for tildeling er standard og nivå på 
anlegg og arrangør. For å å målet er det viktig å fremskaffe en plan for begge 
deler, som kvalitets-sikres og evalueres jevnlig.  
Engasjement og bidrag fra frivillige og lokale krefter er helt avgjørende for 
gjennomføring. Suksessfaktorer vil være trivsel, felleskap, inkludering og  
tilhørighet. 
 
 
 
Tiltak: 
 
Lage en helhetlig plan for skianlegget 

Lage en helhetlig plan for arrangement 

Evalueringsmøter 

Rekruttering av flere til å jobbe med anlegg og arrangement 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delmål 3:  Arrangement og anlegg 
 


