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Klæbuidretten vil 
 

 

Visjon 

«idrett for alle» 

 

Virksomhetside/verdier 

«Alle skal oppleve utviklende og trygg idrettsglede» 

 

 

Strategiske satsningsområder 

 

1. Folkehelse 
- Legge til rette for flere lavterskel tilbud 
- Legge til rette for flere turløyper 
- Økt fokus på fysisk og psykisk helse 
- KIL	skal	aktivt	bidra	til	inkludere	alle		
samfunnsborgere	uavhengig	av	alder,	funksjonalitet	eller	
ambisjoner	
 
 
 

2. Bedre idrettslag 
a) Frivillighet 
- Legge til rette for trygge treningsarenaer 
- Fokus på sosiale arenaer 
- Styrke idrettslaget som fellesskapsarena slik at dette blir den mest 

attraktive møteplassen i lokalmiljøet 
- Idrettslaget skal tilføres nødvendig kompetanse om nye digitale 

verktøy slik at disse kan tas i bruk for å støtte og lette det frivillige 
arbeidet i idrettslaget 
 



 

 

B) Kompetanse 

- tillitsvalgte i styrer og andre tillitsverv i idrettslagene skal tilføres 
relevant og nødvendig kompetanse for å ivareta vervene på en god måte 

 

c) Økonomi 
- styrke idrettslagets rammebetingelser 
- legge til rette for at alle skal ha mulighet til å delta på aktivitet i form 
av enkle støtteordninger for de som trenger det 
- søknader, gavetildelinger og rapporter fra tildelte midler skal gå 
gjennom administrasjonen.  
 
 
 

3. Flere og bedre idrettsanlegg 
- Etablere prosjektgrupper som skal jobbe mot etablering og drift av 

baner og anlegg 
- Administrasjonen skal opprettholde god dialog med Trondheim 

kommune angående mulighetsstudier og utvikling av nye anlegg 
 

 

4. Livs lang idrett 
a) Barneidrett 

- Legge til rette for lekbasert trening 
- Styrke utdanningen av trenere slik at barneidretten får flere 

trenere med relevant kompetanse 
- Ha økt fokus på økt samarbeid på tvers av avdelinger for å få med 

flest barn lengst mulig 
 

b) Ungdomsidretten  
- redusere økonomiske barrierer i idretten slik at alle som ønsker å 
delta finner sin plass 
- Styrke utdanningen av trenere slik at ungdomsidretten får flere 

trenere med relevant kompetanse 



- Legge til rette for muligheter for både breddetilbud og 
satsningstilbud  

- Utvikle ungdommer som gode forbilder i form av trenere og 
dommere 
 

c) Voksenidrett 

- det skal etableres nye og alternative idrettsaktiviteter med 
lavterskeltilbud for voksne 
- det skal legges til rette for konkurranseidrett for voksne 
 
 

d) Inkludering 
- Alle skal få mulighet til å delta på lik linje uavhengig av kultur, 

funksjon, legning, økonomi og livssyn. 

 

 

 

 

Klæbu Ils verdier: 

1. Respekt og tillitt 
2. Ærlighet 
3. Trygghet 
4. Samhold 

 


