
Langtidsplan

Visjon, virksomhetsidé, verdier, 
hovedmål og delmål



Visjon

Visjonen handler om at idrettens betydning for samfunnet skal vare lengre enn medlemskap i et 

idrettslag. Det handler om at idretten også kan skape en livslang aktiv identitet.

Den organiserte idretten tilbyr et fellesskap og betyr mye for mange. Samtidig er idretten mye mer enn 

konkurranseidrett. At vi kommer sammen og er fysisk aktive har stor samfunnsbetydning. 

Når vi leker, er aktive eller konkurrerer innenfor organisert idrett, bidrar idretten også til inkludering, 

demokratiopplæring. Idretten er viktig for at befolkningen skal få en aktiv identitet.

Viken idrettskrets skal derfor arbeide aktivt også utenom kjernevirksomheten i idrettslag for at flere kan delta og 

oppleve idretts- og aktivitetsglede

Idretts- og aktivitetsglede for 

alle i Viken!



Virksomhetsidé

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

frivillighet»
Samarbeid er vår viktigste arbeidsmetode 



Verdier



Hovedmål

Idrett og aktivitet slik at flere kan og vil! 

Bidra til å skape godt drevne idrettslag 

Service og 
utviklingsarbeid

Belyse idrettens 
samfunnsbidrag og 
betydning



Innsatsområder



Livslang idrett

• Innføre en modell for livslang idrett

• Etablere møteplasser for erfaringsdeling og 
inspirasjon

• Etablere prosjekter og partnerskap sammen med 
relevante samarbeidspartnere



Bedre idrettslag
• Alle idrettslag er godkjente

• Samarbeid for å skape tryggere idrettslag 

• Idrettslag får kompetansehevende bistand og 
Klubbutvikling

• Noen idrettslag får bistand ved innføring av 
modell for livslang idrett

• Bidra til at alle idrettslag er godkjente



Flere og bedre idrettsanlegg

• Innføre anleggsmodell for å muliggjøre livslang 
idrett

• Etablere samarbeid og møteplasser med relevante 
aktører

• Regionalt perspektiv på anleggsutvikling



Bedre toppidrett

• Samarbeide med OLTs regionale ledd om 
morgendagens utøvere



Bærekraftig idrett
• Skape forståelse for hva bærekraft er for idretten

• Samarbeide om å lage en modell for bærekraftig 
idrett

• Videreformidle kompetanse om modellen til 
idrettslag og idrettsråd

• Ha et spesielt fokus på inkludering gjennom å 
utjevne økonomiske forskjeller



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



Økt sosial 
kapital

Tillit, 
tilhørighet og 

demokrati

Robuste 
lokalsamfunn og 

gode 
oppvekstsvilkår

Kunnskap, 
nettverk og 
vennskap

Bidrar til sosial 
bærekraft

Bedre 
folkehelse

Bedre psykisk 
helse

Økt fysisk 
aktivitet

Effekter av idrett Effekter av organisering

Effekter av langtidsplanen til Viken idrettskrets


