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Visjon og mål
Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor muligheter og utfordringer er til stede for alle.
Verdiene Inkludering, trygghet, samarbeid, mestring og trivsel skal prege klubben.
FK Sparta Sarpsborg skal være en klubb med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like
muligheter, rettigheter og plikter til å delta, og bruke sine ressurser på en positiv måte. Klubben vil
etterstrebe å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut i fra sine ønsker, behov og ambisjoner hvor trivsel og glede skal være det overordnede mål. FLEST MULIG, LENGST MULIG!
Fk Sparta Sarpsborg - skal ha som mål å være veldrevet og en vel ansett klubb.
 Klubben skal gi et attraktivt tilbud til, barn, ungdom og voksne.
 Klubben skal fremstå som inkluderende, åpen og utadvendt.
 Klubben skal styrke tilhørigheten til lokalsamfunnet
 Beholde flest mulige aktive - lengst mulig
 Gi talentene våre de beste forutsetninger for å bli best mulig
 Alltid gi muligheter for å øke kompetansen på trener- og leder siden
 God kommunikasjon og en tett dialog internt i gruppa

Mål
ARBEIDSMÅL:
Gi positive opplevelser for den enkelte spiller, men hvor fellesskapet er det overordnede.
Gjennom det skape en arena hvor lagånd, kameratskap, aksept, forståelse, samarbeid og samhold i
forhold til lagbygging og samhandling.
Skape en klubbtilhørighet og fellesskapsfølelse i et godt sosialt miljø, der både spillere, trenere
lagledere og foreldre/ foresatte trives.
AKTIVITETSMÅL:
Ut i fra involvering, kartlegging og medbestemmelse, tilpasse trenings- og kamptilbudet til klubbens
ønsker og ambisjoner. Klubben skal tilstrebe å ha et tilpasset treningsopplegg slik at klubbens spillere
får et godt tilpasset tilbud.

UTVIKLINGSMÅL:
Rekruttere flere aktive på alle plan. Beholde flere aktive i klubben over lengre tid. Utvikle gode
fotballspillere. Søke samarbeid med andre klubber i de årsklasser vi ikke kan stille lag. Skape trivsel
og fellesskap.

Visjon
Fk Sparta Sarpsborg ble dannet i 1928 og vårt slagord er 'Fotball, hvor barn, ungdom og voksne skal
lykkes'.
Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor muligheter og utfordringer er til stede for alle.
Verdiene Inkludering, trygghet, samarbeid, mestring og trivsel skal prege klubben
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Visjonen kan brytes ned til definerte målsetninger i klubben:
 Fk Sparta Sarpsborg - skal ha som mål å være en veldrevet klubb og fremstå som
inkluderende, åpen og utadvendt
 Klubben skal gi et attraktivt tilbud til, barn, ungdom og voksne.
 Rekruttere og inkludere flest mulig som sogner til FK Sparta Sarpsborg naturlige nærområde
 Beholde så mange som mulig, så lenge som mulig
 Skape fellesskap og samhold i hele klubben
 Etterleve fotballens verdigrunnlag; «Trygghet + mestring = trivsel og utvikling»
 Alltid gi muligheter for å øke kompetansen på trener- og leder siden
 Gi talentene våre de beste forutsetninger for å bli best mulig og søke å utvikle spillere som
rekrutteres inn på elitenivå
For å nå disse målene har vi definert noen delmål:






Jobbe aktivt for å skape en kultur for samarbeid, samhold og utvikling
Følge en rød tråd i all aktivitet fra 6 år til senior
Utdannede trenere fra barnefotballen og ut seniornivå
Hospiteringsordninger for de tidlig modne spillerne
Sørge for et godt tilbud til så vel breddespilleren som toppspilleren

Verdier
Barn, ungdom og voksne skal kunne finne et positivt og stimulerende miljø preget av trygghet, trivsel,
glede og følelse av mestring.
Inkluderende
Vi ønsker å være inkluderende gjennom å skape et miljø der foresatte, spillere og trenere/lagledere
sammen er med på å bidra til at ”flest mulig blir med lengst mulig” i klubben og i fotballsporten.
Uorganisert fotballaktivitet og annen allsidig idrettsaktivitet vil ha en positiv innvirkning på
fotballspillernes utvikling, spesielt i ung alder. Vi skal derfor oppfordre spillerne våre til å delta i flere
idretter.
Samarbeid
Klubben skal ha fokus på samarbeid og det å involvere hele fotballfamilien. Gjennom å få til et godt
samarbeid internt i klubben med foresatte og spillere vil klubbens aktiviteter bli enda bedre utført og
fulgt opp. Hvis noen slutter med fotball, må klubben følge opp disse slik at de kan utføre andre
oppgaver, f. eks være dommer. Klubben må også ha et aktivt arbeid for å involvere innflyttere til
nærområdet i klubben.
FK Sparta Sarpsborg har et godt samarbeid med Alvimhaugen barneskole og inviterer alle skolens
elever og spesielt barn med minoritetsspråklig bakgrunn velkommen til klubben.
Trygghet
Klubbens aktiviteter skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet, vi skal skape en trygg
arena for medlemmer. Det innebærer klare holdninger og retningslinjer til dette med f.eks
rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme.
Mestring
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Mestring handler om det å kunne beherske noe, klare å få til noe og så lære videre. Vi ønsker at alle i
klubben skal oppleve mestring, uavhengig av ferdigheter og nivå. Å mestre enten alene eller sammen
med andre gir stor glede, trivsel og begeistring. Mestring styrker selvfølelsen
Trivsel
Alle verdiene over er grunnleggende for å skape trivsel blant alle våre medlemmer. Hvis man blir
respektert og respekterer andre, opplever mestring og samhold, og man har det gøy, da vil man
trives i klubben. Når man trives vil man fortsette å stille opp for laget og klubben.
Klubben følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball i kamp og turneringer

Den røde tråden:
FK Sparta Sarpsborg har som visjon å holde medlemmene i klubben så lenge som mulig.
Vi tror en av forutsetningene for å lykkes med dette er å tilrettelegge for en god aktivitet. Skal vi
oppnå trivsel og utfordring må kvaliteten i det vi gjør i treningshverdagen være så god som mulig. Det
betyr at vi må utvikle fotballferdigheten til spillerne. Denne prosessen må starte så tidlig som mulig
og vi ønsker derfor å innføre dette allerede for 6-10 åringene.
Klubben ønsker videre å sørge for en progresjon i arbeidet slik at det er en sammenheng mellom det
vi gjør i barnefotballen over til ungdomsfotballen og senior. Dette arbeidet skal ha utgangspunkt i
våre verdier og sørge for at klubben utvikler seg i henhold til vår visjon.
Den røde tråden i FK Sparta Sarpsborg skal sørge for at alle drar i samme retning og skal bidra til
forutsigbarhet, kontinuitet og målstyring av den sportslige utviklingen.
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