
Åsane Håndball
Mål og Strategi



Basert på styrende dokumenter

 Verdidokument

 hvem skal vi være

 Måldokument

 hva skal vi strekke oss etter

 Sportsplan 

 hvordan og hvilket tilbud skal vi gi medlemmene

 Økonomisk styringsdokument

 Markedsarbeid

 Retningslinjer 

 Andre inntektsbringende planer

 Rulleres årlig i forbindelse med ordinært årsmøte



Prosess:

1. Gjennomgang og justering av visjon/misjon

2. Gjennomgang og oppdatering av målsetninger

3. Identifisere egenskaper/forutsetninger for å nå mål

4. Identifisere gap/tiltak

5. Prioritere og tidfeste gap/tiltak

6. Etablere og bemanne prosjekter og initiativ



Fra samling 4.desember 2018



1 - Klubbens målsettinger

”… en klubb for alle som ønsker 

å spille håndball og utviklee seg i et godt miljø” 

Våre verdier:
 Inkluderende – slik skal vi oppfattes

 Trygghet – opplevelsen til våre medlemmer

 Respekt – slik vi skal opptre

 Drivkraft – det vi skal være

 Åpenhet – vi skal være åpne og ærlige

Fra vårt verdidokument



2 - Målsetninger (1)
 Innen utgangen av sesongen 2021/22:

 Ny treningshverdag i ny hall!

 Utvidet sosialt tilbud i ny hall

 1.divisjon for damer og 2.divisjon for herrer, deltagelse nasjonalt 
for G/J16 og J18

 Fortsatt breddeklubb, men profesjonaliserer organisasjonen

 Egen turnering, håndball-SFO, keeperskole, Gullserie

 Skolerte trenere 

 Etablert miljø for dommere i klubben

 Robuste treningsgrupper for begge kjønn

 God rekruttering – mer enn 500 Medlemmer!



2 - Målsetninger (2)

 Innen utgang sesongen 2028/29:

 Godt etablert i nytt anlegg med alle funksjoner

 Godt utviklet tilbud i ny hall

 1.divisjon for et seniorlag, og eliteseriespill for et seniorlag

 Deltagelse nasjonale serier for J/G16 og J/G18 hvert år

 Profesjonaliserer organisasjonen med god balanse mellom 
elitesatsning og breddeaktivitet

 Egen cup blant de største turneringer i regionen 

 Keeperskole godt etablert

 Håndball-SFO utvikles til idretts-SFO i Arena nord 

 Robuste treningsgrupper for begge kjønn – ingen tomme kull!

 En av Norges største klubber – mer enn 700 Medlemmer!

 Den mest attraktive klubben for sponsorer og spillere



3 - Identifisere egenskaper og 
forutsetninger for å nå mål 
(fundament)
1.  Kompetente og skolerte trenere.

 Med dette menes trenere som er har forutsetninger faglig og sosialt til å understøtte 
målsetning om å forestå utvikling og trivsel blant våre medlemmer. 

 Sosiale ferdigheter vektlegges på lik linje som håndballfaglig kompetanse.

 Forutsetter skolering gjennom gjennomførte trenerkurs 

2.  Organisasjon

 Ansatte som avlaster ledelse fra operative oppgaver

 Mobilisering av ressurser som kan avlaste organisasjonen gjennom ivaretagelse av 
arrangement og andre praktiske oppgaver

 Kompetanse og kapasitet til å ivareta utvikling og drift av klubben

 Langsiktig relasjonsbygging og samarbeid med naboklubber

3. Økonomisk robust fundament for aktivitet

 Profesjonalisering og skolering krever skolering - Skolerte ressurser kostre

 Økt ambisjonsnivå og attraktivitet – økte kostnader

 Arrangementsgrupper håndballskole og turnering



3 - Identifisere egenskaper og 
forutsetninger for å nå mål 
(forutsigbarhet)
4. Rammeverk for klubbens aktivitet

 Retningslinjer som regulerer lagenes agering

 Kontrakter med spillere og trenere

5. Rammebetingelser

 Klubbens behov blir hørt og påvirkningsmulighet – dialog/relasjon kommune

 Bygge relasjon for å bli hørt i regions- og ting-sammenheng

6. Tilstrekkelig styring og samarbeid i Åsane IL

 Styring med egne fasiliteter i Arena nord

 Treningstider

 Arrangementer

 Styring med inntekter generert av egen aktivitet

 Utnytte felles ressurser og skalafordeler



3 - Identifisere egenskaper og 
forutsetninger for å nå mål 
(attraktivitet)

7. Trivsel og sosialt 

 Sosiale aktiviteter, tilrettelegge for kameratskap og trivsel i klubbsammenheng 

8.  Engasjement

 Klubb vs eget lag – over tid 

 Skape ønske om involvering

9.  Synliggjøring

 Skape historier og prestasjoner som plukkes opp i media

 Aktivitet på sosiale media – ønske om deling ut over egen klubb

10. Attraktivitet

 Oppleves positivt å forbindes med ÅH – gi positive assosiasjoner

 Skal være gøy å delta i klubbes aktivitet (trening, kamp, reiser, dugnader og 
arrangement)

 Foretrukket av sponsorer, trenere og spillere


