
Langtidsplan

Visjon, virksomhetsidé, verdier, 
hovedmål og delmål



Visjon



Virksomhetsidé

«Vi samarbeider for å skape gode 
vekstvilkår for idrettens aktivitet og 

frivillighet»
Samarbeid er vår viktigste arbeidsmetode 



Verdier



Hovedmål



Delmål



Livslang idrett
Å etablere identitet som fysisk aktiv øker muligheten for at 
flere kan og vil drive idrett og aktivitet gjennom hele livet.

-Innføre en modell for livslang idrett

-Etablere møteplasser for erfaringsdeling og inspirasjon 

-Idrettspolitisk påvirkning, feks 1 times daglig aktivitet i 
skolen og riktige anlegg

-Etablere prosjekter sammen med fylkeskommunen og andre



Bedre og tryggere 
idrettslag

Å være i et trygt og kompetent miljø, med demokratiske 
spilleregler, er nødvendig for at flere barn, unge og voksne 
både kan og vil drive sin aktivitet.

-Alle idrettslag er godkjente

-Noen idrettslag innfører modell for livslang idrett

-Kretsen bistår både generelt for bedre idrettslag og spesielt 
i modell for livslang idrett



Flere og bedre 
idrettsanlegg

Gode og nære anlegg er ofte en forutsetning for at idretter 
kan drives året rundt.

-Innføre en anleggsmodell for å muliggjøre livslang idrett og 
aktivitet

-Besitte kompetanse for etablering av anlegg i tråd med FNs 
bærekraftmål

-Etablere samarbeid og møteplasser med relevante aktører



Bedre toppidrett

Å ha forbilder innenfor toppidretten kan for mange være 
motiverende til å holde på med sin aktivitet.

-Samarbeide om morgendagens utøvere

-Legge til rette for kombinasjon av videregående skolegang 
og utøvelse av toppidrett 



Bærekraftig idrett

En bærekraftig idrett handler om inkludering, likestilling, 
trygge lokalsamfunn, mindre utslipp og samarbeid. Alle 
faktorer som gjør at flere kan og vil drive idrett og aktivitet.

-Samarbeide om å lage en modell for bærekraftig idrett

-Legge til rette for kompetanse om modell for bærekraftig 
idrett i klubber og idrettsråd



Effekter av langtidsplanen 

• Langtidsplanen påvirker Vikenidrettens organisasjonsledd og enkeltindivider 

• Økt fysisk aktivitet i befolkningen og organisasjonsutvikling er 

sammenfallende for alle delmål 

• Effektene kan sees fra individet og fra hvert enkelt organisasjonsledd til 

samfunnsnivå 

• Bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene



Effekter av langtidsplanen til Viken idrettskrets
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