
 

 

STRATEGIPLAN 2012 - 2016 
 

 TROMS IDRETTSKRETS 
 

 

Strategiplan for Troms idrettskrets 2012-2016 omhandler overordnet målsetning og 

hovedutfordringer for Tromsidretten. Planen viser også hvilken visjon vi ønsker å strekke oss 

etter og hvilke verdier som anser som viktig for idretten. 

Idrettens visjon 

 
 

Idrettsglede for alle - I lag skaper vi aktivitet 
 

 

Norges idrettsforbunds visjon for norsk idrett ”Idrettsglede for alle” skal prege både 

organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å 

utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. 

Idrettsgleden skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trenere, 

dommere, frivillige, foresatte eller supportere. 

Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle. 

Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. 

”Idrettsglede for alle” er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi 

har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i 

idrettslagene. 

I Troms idrettskrets vil vi fortsatt ha fokus på at ”I lag skaper vi aktivitet”. 

Troms idrettskrets er den klart største frivillige organisasjonen i Troms. Det betyr svært mye hvordan 

vi fremstår i alle ledd. Idrettens betydning for samfunnsutviklingen er økende og stiller store krav til 

idrettens organisasjon. Troms idrettskrets påtar seg å være en tydelig og forutsigbar organisasjon 

som vil samarbeide med alle ledd tilhørende i Norges idrettsforbund, med Troms fylkeskommune, 

kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere. 



Idrettslagene er fundamentet for all idrettsaktivitet. Her skapes idretten hver dag. Troms idrettskrets 

sine hovedoppgaver vil fortsatt være å bedre idrettens rammevilkår, fortsette arbeidet med å styrke 

idrettens plass i samfunnet, styrke arbeidet med organisasjon og lovarbeid og styrke idrettens 

kompetansearbeid.  

 

Idrettens verdigrunnlag 

Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

Frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle nivåer i norsk idrett. Frivillig 

arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper 

positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet. 

Ved å inkludere mange i barneidretten og gi opplevelser, kunnskap og idrettslig ferdigheter, skapes 

grunnlaget for livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse. 

Vi vil at ungdomsidretten skal gi ungdom mulighet til å ta eierskap og utvikle egen aktivitet. Vi ønsker 

at ungdom skal finne sin plass i den organiserte idretten, med mulighet til å utvikle seg som utøvere 

på alle nivåer, og som ledere, trenere og fagpersoner. 

 

Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 

Troms idrettskrets vil i sitt arbeid i neste tingperiode sette hovedfokus på følgende målsetninger. 

I et regionalt- og Barentsperspektiv vil arbeidet i stor grad gjøres i samarbeid med de nordnorske 

idrettskretser. 

 Flere og bedre anlegg for idretten 

 

 Flere og bedre idrettsarrangement 

 

 Øke aktiviteten og engasjementet i ungdomsidretten 

 

 Øke kompetansen innen idrett på alle områder og nivå 

 

 Skape bedre rammevilkår for den frivillige idretten med særlig fokus på å utvikle 

idrettsrådene i de små kommunene  


