Sportsplan 2017-2020

2. Visjon og mål
Åssiden IF er en breddeklubb underlagt Norges Idrettsforbund og fotballgruppa er underlagt Norges
Fotballforbund og Buskerud Fotballkrets. Klubben ønsker etter beste evne å etterleve disse
instansenes retningslinjer for sunn drift av idrettslag. For egen del har klubben følgende visjon:

Visjon: Klubbstolthet og gode fotballtilbud til alle
og med et overordnet mål om at:

Alle barn og ungdom i bydelen skal gis et godt tilbud om å spille fotball. Klubben skal
etter beste evne gi gode differensierte tilbud som innfrir spillernes ønsker og behov
Vi er overbevist at dette er fullt oppnåelig hvis vi sammen lever etter følgende verdier:
Stolthet

Alle skal føle tilhørighet til klubben og være stolte over å spille i den blåhvite
drakta. Dette skal vises i holdninger, innsats og oppførsel både på og utenfor
banen

Trygghet

Alle skal føle gruppetilhørighet, trygge rammer for utvikling og at de blir sett og tatt
vare på

Trivsel

Alle skal få oppleve kameratskap, mestring og medbestemmelse

Inkludering

Alle skal få et godt fotballtilbud, på tvers av kjønn, kultur, alder og ferdighet

Det er ønskelig at de enkelte lag og grupper jevnlig setter seg egne mål, men på et overordnet plan
har fotballgruppa følgende mål for perioden 2017-2020:
Flere jentelag

Klubben vil jobbe for å etablere flere jentelag på alle årskull og nivåer.
Erfaringsmessig er det en fordel at det opprettes rene jentegrupper i tidlig alder, og
klubben vi legge til rette for samarbeid mellom årsklassene på tvers av skolene,
allerede når jentene starter opp med fotball.

Foreldreengasjement

Klubben er helt avhengig av et bredt og positivt foreldreengasjement og ønsker å
jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i «fotballfamilien». Fotballgruppa
ønsker å rekruttere flere voksenpersoner inn i klubbens drift.

Trenerkoordinator

Klubben skal jobbe for å ha fungerende trenerkoordinatorer på forskjellige nivåer
for både jenter og gutter.

Merknad: I 2017 skal Åssiden Idrettsforening gjennom en prosess ("Fremtidens Åssia") hvor man skal
stake ut kursen for klubben og legge rammer for den videre aktiviteten. Som en del av dette arbeidet skal
det utarbeides en virksomhetsplan med mål om å utarbeide og forankre ÅIFs verdier og
hovedmålsetninger. I tillegg er det planlagt utarbeidelse av andre dokumenter (f.eks Klubbhåndbok e.l.)
slik at sportsplanen kan fokusere tydeligere på sportslige elementer. På bakgrunn av dette arbeidet vil
Fotballgruppas sportsplan revideres i tråd med denne prosessens resultater, forventet før sesongstart
2018.
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