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Hovedmålsetting
Sør-Fron il Ski og Friidrettsgruppa skal jobbe målrettet for å stimulere barn, ungdom og voksne til å
delta på alle sine godt tilrettelagte aktiviteter. Der skal trivsel være det viktige bærende elementet.
Det skal ligge til grunn en mulighet for å oppleve glede og mestring igjennom den fysiske utfoldelsen.
Vi skal jobbe målrettet med rekrutteringsarbeid og ha som målsetting å få et stort antall deltakere på
våre aktiviteter, vi skal oppleve glede igjennom aktivitetene og vi skal legge til rette for at gruppas
utøvere kan oppnå gode resultater på krets, region og landsnivå.
Sportslig aktivitet
Det er lagt ned et godt arbeid i vedlagte detaljerte handlingsplaner inne hopp og langrenn. Dette er
viktig for å ha en god plan på det arbeidet som skal gjennomføres. Disse skal følges opp og utvikles
videre igjennom perioden. Det overbyggende samarbeidet i regionen innen både hopp og ski skal
følges opp videre og det skal bidras for å utvikle det samme innen friidrett.
Det er viktig for gruppa å legge til rette for gode miljø og motivere til fortsatt god deltakelse i
Birkebeinerarrangementene, Inga Låmi, Vasaloppet og andre tilsvarende arrangement både innen
hopp, friidrett og langrenn.
Økonomi
Gruppa har en sunn og god økonomi som skal videreføres. Vi skal prioritere midler på sportslig
aktivitet og oppfølging av våre utøvere både på topp og bredde. En stor og viktig dugnadsinnsats er
viktig for å opprettholde økonomien. Det må i perioden også jobbes med andre inntektsbringende
tiltak som egne arrangement og økt arbeid på sponsorsiden.
Egne arrangement
Egne arrangement i gruppa vil være en viktig faktor for både økt aktivitet og for å oppnå nye
inntektsbringende tiltak. Dette vil være en prioritert satsning i den nærmeste 3 års perioden. Vi skal
være en viktig bidragsyter til gjennomføring av nasjonale renn på Gålå.
Kompetanse
En prioritering og tilrettelegging av videre kompetanseheving av trenere og ledere skal prioriteres i
perioden. Dette skal være grunnlaget for en positiv utvikling av våre aktiviteter.
Inkluderende
Det er et prioritert område å jobbe inkluderende både overfor ungene, foreldrene og veteranene.
Sosiale aktiviteter er og vil være viktige i dette arbeidet i tillegg til gode møteplasser ved våre
aktiviteter.
Vi skal prioritere å ha et miljø for «veteraner» der de er med i fellesskapet og de som ønsker kan
bidra til gruppa’s arrangement og aktiviteter.

Prioritert satsning
Jenter og egen oppfølging mot dem skal prioriteres. Dette skal gjøres igjennom tilrettelagte
aktiviteter og bevist satsning på kompetanseheving av trenere og ledere.
Det skal jobbes mot skoler og barnehager og gruppa skal bidra med å legge til rette for ski aktiviteter
i skolenes nærmiljø. Dette gjelder også anlegg i tilknytning til skolene/barnehagene.
Holdninger / Holdningsskapende arbeid
Holdningsskapende arbeid skal prioriteres. Det er viktig for gruppa at både løpere, ledere og foreldre
viser holdninger som er representativ for gruppa. Gruppa`s egne Foreldrevettregler er viktige og skal
etterleves.
Anlegg
Hopp; Det skal jobbes for å etablere et regionanlegg i samarbeid med andre idrettslag i midtdalen.
Langrenn; Videreutvikling av eksisterende anlegg og samarbeidet Gålå Idrettsanlegg.
Markedsføring
Våre aktiviteter skal markedsføres igjennom hjemmeside, oppslag, gode referanser etc. I tillegg skal
vi være sterke bidragsytere for videre gjennomføring av Sør-Fron IL’s sitt informasjonsblad.
Organisasjon
Vår organisasjon må kontinuerlig tilpasses for å kunne jobbe så effektivt og målrettet som mulig. Vi
skal ha som målsetting å yte all innsats mot å tilrettelegge for fysisk aktivitet.
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