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Strategiplan
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Innledning
Dette er et rammeverk for strategiplan for Lillesand fotball. Rammeverket legges fram for årsmøtet
2019 og skal danne grunnlaget for strategiarbeidet som fortsetter etter årsmøtet. Planen skal gjelde
for de kommende tre år og rulleres hvert år på årsmøtet.
I 2019 skal satsingsområdene spisses og kjerneområdene fylles med innhold. I dette arbeidet vil NFFs
handlingsplan være en viktig støtte og rettesnor.

Innhold
1.

Satsingsområder .............................................................................................................................. 1
Kvalitetsklubb ...................................................................................................................................... 1
Jenter ................................................................................................................................................... 2
Spillerutvikling ..................................................................................................................................... 2

2.

Kjerneområder ................................................................................................................................ 2
Sport .................................................................................................................................................... 2
Samfunn .............................................................................................................................................. 2
Organisasjon ........................................................................................................................................ 3

1. Satsingsområder
Kvalitetsklubb
Kvalitetsklubb er fotballutvikling i regi av klubb, krets og forbund. Med bedre
struktur og gjennomføringskraft skal NFF sammen med klubbene skape kvalitetsklubber.
Fokus er på aktivitet, organisasjon, kompetanse og verdier. Innenfor disse fire utviklingsområdene
blir klubben stilt krav til. Med gode verktøy og planverk har klubben en mulighet til å utvkle seg som
Kvalitetsklubb gjennom å mestre kriteriene som ligger til grunn.
En Kvalitetsklubb skal ta inn over seg NFFs visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle».

NFF ønsker å skape trygge rammer for aktiviteten i alle breddeklubber. Flest mulig, lengst mulig og
best mulig, skal ha en selvfølgelig plass i fotballen.

Jenter
Økt jentedeltakelse i alle ledd og på alle nivåer vil være en berikelse for hele fotballorganisasjonen.
Norge har en ledende posisjon i verden når det gjelder antallet aktive jenter, og fotball er for lengst
Norges største jenteidrett. Men ambisjonene strekker seg langt utover det. Fotballfamilien har i
mange sammenhenger uttrykt behovet for flere aktive jenter og flere kvinnelige trenere, ledere og
dommere. Nå skal vi samles til et felles krafttak. Det handler på mange måter om troverdigheten til
Norges største barne- og ungdomsorganisasjon.
Det er et viktig mål for NFF å arbeide for annerkjennelse av fotball for jenter. Å utvikle og styrke
gode, bærekraftige miljøer er sentralt for å nå dette målet.

Spillerutvikling
Spillerutvikling foregår i all fotballaktivitet. Landslagsskolen er NFFs nye spillerutviklingsmodell og tar
inn i seg all aktivitet i regi av krets og NFF. Landslagsskolen har som intensjon å identifisere, påvirke
og gi våre mest lovende 12–16-åringer en helhetlig oppfølging.
I barnefotballen foregår spillerutviklingen i klubbene.
God trenerutvikling er en forutsetning for god spillerutvikling.

2. Kjerneområder
Sport
Basert på visjonen «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» blir aktiviteten på treningsfelt
og på kamparenaer selve kjernen i virksomheten i fotballen. Barn, ungdom og voksne deler gleder og
skuffelser, utfordrer hverandre og opplever mestring. Under «Sport» ligger alle områder som angår
selve aktiviteten, enten det gjelder spilleren, treneren, dommeren, kampen eller treningen. Hvert
område har konkrete mål for perioden.

Samfunn
Som byens største frivillige organisasjon har fotballgruppa en sentral rolle i utviklingen av et godt
lokalsamfunn. Fotballen bygger identitet og skaper samhold både lokalt, regionalt og nasjonalt. Med
NFFs verdier trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som fundament skal vi bidra til å utvikle
enkeltmennesker til å bli gode lagspillere og gjennom den enorme aktiviteten sørge for bedre

folkehelse.

Organisasjon
Gode ledere og kontinuitet på ledersiden er viktig for utviklingen av klubben. En langsiktig sportslig
utvikling skal bygges på en bærekraftig økonomi. Driften og utviklingen av klubben skal bidra til
sportslig utvikling og gode resultater. Dette til sammen skal gi norsk fotball et godt omdømme.
Klubben skal særlig sikre at klubbens aktivitetstilbud er tilpasset mangfoldet, ambisjonsnivået og
økonomien hos medlemmene. Ledere i klubbene har et særlig ansvar for å drive klubbene etter NFFs
retningslinjer for å ivareta flest mulig lengst mulig og best mulig.

