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Utøverutvikling i klubben -

slik gjør vi det i Fana IL
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 13 ulike idretter

Hovedadministrasjon

Eliteutøvere

skøyter, alpin, friidrett, håndball

3.mars 1920
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Visjon 

Fana IL skal være et ledende idrettslag både på det sportslige og det sosiale plan. Vi skal 

være en pådriver i utviklingen av idrettstilbudet i Fana. 

 

Fana IL – Fremtidens fritid  
Felles identitet, og 

«VI» kultur 

 Moderne og 

attraktive 
folkehelseanlegg 

 Sterk Utviklingskultur 
 Allsidig og 

bærekraftig økonomi 

A. Organisasjon 

C. Sport 

B. Anlegg 

D. Kommunikasjon 

E. Marked/arrangement 

Våre Kjerneverdier: Glede – Fellesskap – Trygghet - Handlekraft 

1.Effektivisere organisasjon, 

rapportering og informasjonsflyt 
2.Videreføre vår VI-kultur basert på vår 

historie 

1.Være ledende på anleggsutvikling i 

bydelen. Øke tilgjengelighet 
2.Drift av egne anlegg 

1.Kombinere topp og bredde 

gjennom høy kvalitet i AAF arbeidet 

2.Være et idrettslag som 

inkluderer flest mulig 
3.Være et ledende idrettslag som 

motiverer til livslang 

aktivitetsdeltagelse  

F. Økonomi 

1.Ha en tidsriktig og effektiv 

kommunikasjon 

1.Flere økonomiske ben å stå på 

1.Etablere gode rutiner og               

rapporteringssystem 

3. Verne om 

Frivilligheten 



GLEDE- FELLESSKAP-TRYGGHET- HANDLEKRAFT

 Trakk oss ut av paraplyklubben BFG i 2013

 Satsingsmodell og strategi

 Virksomhetsplan

 Bygge opp klubben og få frem seniorutøvere!
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Alle skal gis muligheten til å ta ut sitt potensiale!

Alle skal på pallen i Fana IL!

Flest mulig – lengst mulig – best mulig!

Utøverne skal ha tilknytning til vårt område
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 Fana IL skal være blant de tre beste klubber i 

eget arrangert UM i 2017.

 Vi trengte utvikle:

 Dommere

 Arrangementserfaring

 Trenerne og ta vare på de

 Et godt sportslig tilbud

 Et godt sosialt miljø

 Og søke om - og få tildelt UM
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Organisasjon (roller og ansvar)

Struktur

Kommunikasjon

Trenere (profesjonalisering)

Bekledning

Økonomi

Tett dialog med hovedlag
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Profesjonalisering

 Bygge stein på stein år for år

 Intern treneropplæring

Sportslig ansvarlig

Hovedtrener – totaloversikt

Hjelpetrenere 

Sportslig plan - rød tråd
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 Kontinuitet og sammenheng på treningen fra en aldersgruppe til en 

annen 

 Kontinuitet på hovedtrenere og ledere

 Økende treningsmengde og –dager, år for år

 Et godt fysisk nivå (kondisjon, styrke, spenst, hurtighet, 

bevegelighet)

 Gruppetreninger for å løfte det fysiske nivået

 God organisering – unngå køståing

 Se alle, gi feedback på hver trening

 Ekstra tekniske treninger

 Lørdag: miks av treningsgrupper og alder (bli kjent, bli inspirert)

 Deltakelse på stevner

 Du er en del det!
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Hvert år vurderer vi treningsgruppenes 

sammensetning

Fullføre ny strategiprosess

Gi nye unge utøvere samme muligheter for 

utvikling som 

Utøvere som gir seg 

 Fremtidige trenere og ledere
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 Arenaer

 Fana Atleten

 Trenerforum

 Fana Frisk

 Toppidrettsmidler

 Trenerhjelp fra andre idretter

 Vekttrening med eliteutøvere

 Ekstra lønnet arbeid

 Samarbeid med videregående 

skole

 Hjelp med private elitesponsorer
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Organisasjon og struktur (roller og ansvar)

Trenere (profesjonalisering)

Kommunikasjon (fortell om hva som skjer!)

Uniformering – (Fellesskap, det er oss)

Økonomi 

Tett samarbeid med hovedlaget
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Anita Bolstad Raa

Daglig leder

Fana IL Friidrett

dagligleder.friidrett@fanail.no

900 33 294

mailto:daligleder.friidrett@fanail.no

