STRATEGI - LIVSLANG IDRETT - BOWLING
Nr.

1.

Mål fra Idretten Vil
(vedtatt på idrettstinget)

Idretten vil arbeide for et
mangfoldig idrettstilbud
til alle aldersgrupper og
alle idrettslige nivåer

Mål Idretten skal!
1.1 Idretten skal ha et attraktivt idrettstilbud som stimulerer til livslang idrett,
slik at nye medlemmer i alle aldre rekrutteres og flest mulig fortsetter lengst
mulig, uavhengig av alder, ambisjoner og ferdighetsnivå.
1.2. Idretten skal samarbeide, stimulere og legge til rette for at barn og
ungdom møter et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.
1.3. Idretten skal ha konkurranseformer som er tilpasset utøvernes alder og
ferdighetsnivå, samt tilby flere konkurransefrie aktiviteter.
2.1 Idretten skal styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og stor
tilgjengelighet på kurs og kompetansetiltak.

2.

Idretten vil tilby
idrettsaktivitet av god
kvalitet, basert på våre
verdier

2.2 Idretten skal etablere rollen som trenerveileder for å understøtte, utvikle
og utfordre trenere på alle nivåer.
2.3 Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten har kunnskap
om ivaretagelse av utøverens helse og sikkerhet, inkludert forebygging og
håndtering av skader, doping, mobbing, trakassering og overgrep.

Hvilke indikatorer viser måloppnåelse/ utvikling?

•
•
•
•
•
•
•

Analyse av aktivitetstall - aldersfordelt
Geografisk utbredelse av bowlingklubber
Antall typer aktivitetstilbud fra mosjon til toppidrett
Antall klubber med egne tilbud til barn i skolepliktig alder
Antall klubber med egne tilbud for 50+
Gjennomførte kompetansetiltak registrert i idrettskurs
Antall idrettsskoler

•
•
•
•
•
•
•
•

Bowlingklubber med godkjent trenerutdanning
Bowlingkretser med aktiv bruk av godkjente trenere
Aktivt trenerutvalg
Synliggjort tilgjengelige kurs og kompetansetiltak
Prioriterte kompetansetiltak registrert i idrettskurs
Analyse av aktivitetstall
Antall Rent idrettslag/Ren utøver kurs gjennomført
Antall barne-/ungdomsansvarlige i klubbene

•
•
•
•
•

Antall parautøvere registrert
Antall bowlingklubber som tilbyr paraidrett
Antall konkurranser hvor paraidrett er integrert inn
Ungdatatall
Antall ALLEMED påmeldinger

3.1 Idretten skal ha et utbredt aktivitets- og konkurransetilbud for
parautøvere, og øke andelen konkurranser for parautøvere som er integrert i
konkurranser for funksjonsfriske.

3.

Idretten vil skape et
idrettstilbud som
inkluderer og er
tilrettelagt for alle

3.2 Idretten skal arbeide for at idrettslagenes medlemmer speiler mangfoldet i
lokalsamfunnet, og på alle nivå praktisere nulltoleranse for enhver form for
diskriminering og trakassering.
3.3 Idretten skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett
uavhengig av familiens økonomi og engasjement, være bevisst på sine
kostnader, og jobbe systematisk for fjerne unødvendige kostnader.

HANDLINGSPLAN - LIVSLANG IDRETT - BOWLING
Mål nummer Strategisk målsetning
1

Idretten vil arbeide for et
mangfoldig idrettstilbud til
alle aldersgrupper og alle
idrettslige nivåer

Indikator
Analyse av aktivitetstall aldersfordelt

Aktivitet
Etablere egen aksjonsliste for å styrke aktivitet i
svakeste aldersgruppe

Ansvarlig
Tidsfrist
Team
Q4/20
Rekruttering

Geografisk utbredelse av
bowlingklubber

Gjennomføre møte med 2 svakeste kretsene og
etablere aksjonsliste for etablering av nye
klubber/spillere i områder med lav utbredelse
Etablere organisasjon innen administrasjonen for
handtering av både aktiviteten bowling ( =
mosjonsidretten bowling)og toppidretten bowling
(=sportsbowling)
Etablere oversikt på hjemmeside over fungerende tiltak
for barn i skolepliktig alder som har vist seg fungere i
andre klubber

FS

Q4/20

GS

Q3/20

Kontoret

Q4/20

Antall klubber med egne
tilbud for 50+

Sende ut informasjon om veteranliga til alle klubber

Veteranutvalg

Q3/20

Gjennomførte
kompetansetiltak
registrert i idrettskurs

Synliggjøre forslag til mulige tiltak på hjemmesiden
Synliggjøre gjennomførte tiltak på hjemmesiden

Kontoret

Q3/20

Antall idrettsskoler

Sjekke opp hvordan det drives.
Legge til rette for at flere kan ha egne idrettsskoler

Team
Q3/20
Rekruttering

Antall typer
aktivitetstilbud fra mosjon
til toppidrett
Antall klubber med egne
tilbud til barn i skolepliktig
alder

Mål nummer Strategisk målsetning
Idretten vil tilby
2
idrettsaktivitet av god
kvalitet, basert på våre
verdier

Indikator
Bowlingklubber med
godkjent trenerutdanning

Aktivitet
Trenerløypen, Jevnlige kurs.

Ansvarlig
Tidsfrist
UH.
Q2/20
Trenerutvalg

Bowlingkretser med aktiv
bruk av godkjente trenere

Fremskaffe oversikt som legges ut på hjemmeside
Dokumentere tiltak gjort i krets for å få til aktiv bruk av
godkjent(e) trener(e)
Ha oversikt over aktive trenere, sende ut ny
informasjon, holde kurs, ha oppfølging
Reetablere aktivitetslederkurset som et alternativ for
de som ønsker kompetansehevning, men ikke ønsker å
ta trenerløypen.
Synliggjøre gjennomførte tiltak på hjemmesiden

UH,
Q3/20
Trenerutvalg

Kontoret

Q2/20

Enkel oversikt på hjemmesidene over kurs og personer
med dyperegående kompetanse
Hvordan få aktiviteten opp. Måle slikt som
• Medlemstall
• Aldersfordelinger
• Klubbantall
Løpende påminnelse og oppdatering på hjemmesiden.
Følge opp slik at samtlige klubber i 2 øverste divisjoner
har gjennomført innen utgangen av 2020
Synliggjøre status på hjemmesiden for hver klubb

Kontoret

Q2/20

Kontoret

Løpende

Kontoret

Løpende

Kontoret

Q3/20

Synliggjøre tiltak som har vist seg å bære frukter i ulike
kretser og klubber

Kontoret

Q3/20

Aktivt trenerutvalg
Aktivitetslederkurs

Prioriterte
kompetansetiltak
registrert i idrettskurs
Synliggjort
kompetansetiltak
Analyse av aktivitetstall

Antall Rent idrettslag/Ren
utøver kurs gjennomført
Antall barne/ungdomsansvarlige i
klubbene
Synligjort iverksatte tiltak

UH,
Løpende
Trenerutvalg
UH,
Q3/20
Trenerutvalg

Mål
nummer
3

Strategisk målsetning

Indikator

Idretten vil skape et
idrettstilbud som
inkluderer og er tilrettelagt
for alle

Antall parautøvere
registrert
Antall døve og
hørselshemmede utøvere
registrert
Antall bowlingklubber som
tilbyr paraidrett
Antall bowlingklubber som
har tilbud til døve og
hørselshemmede utøvere
Antall konkurranser hvor
paraidrett er integrert inn
Antall konkurranser hvor
døve og hørselshemmede
utøvere er integrert inn
Analyse av aktivitetstall Ungdatatall
Antall ALLEMED
påmeldinger

Aktivitet

Ansvarlig

Tidsfrist

Kontoret

Q1/21

Kontoret

Q1/21

Gjennomføre tiltak som resulterer i økning på x% i
antall klubber

Team
Rekruttering

Q2/21

Gjennomføre tiltak som resulterer i økning på x% i
antall klubber

Team
Rekruttering

Q2/21

Synliggjøre status på hjemmesiden

Kontoret

Q1/21

Synliggjøre status på hjemmesiden

Kontoret

Q1/21

Etablere egen aksjonsliste for å styrke aktivitet i
svakeste aldersgruppe

Team
Q3/21
Rekruttering og
Ungdomsutvalg
Kontoret
Q1/21

Synliggjøre status på hjemmesiden
Synliggjøre status på hjemmesiden

Synliggjøre status på hjemmesiden

