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Bakgrunn

• Mulighet og behov:
• Jardars utøvere kan ha glede av et løpstilbud i dag

• Etablering av et internt Jardar-tilbud muliggjør å styrke eksisterende treningsmiljøer 

• Etablere et fullverdig løpetilbud til barn/unge som også driver andre idretter

Løping benyttes i mange idretter og friidrett kan representere en tilleggsidrett for mange

• Eksterne forhold
• Begrenset løps- og friidrettstilbud i Bærum/OsloV

• BIP + Ny friidrettsarena på Rud planlagt i 2020/21

• Vi ønsker å ha stort fokus på god trenerdekning som gir grunnlag for å etablere 
gode og varige miljøer samtidig som den enkelte opplever mestring og utvikling



Oppstart og kvalitative fremtidsmål

Oppstart

1. Tilby løpstilbud til alle Jardars utøvere i alder 
12-15 år fra vår 2018

• To-tre treninger pr uke i og rundt Bærum 
Idrettspark

2. Fullverdig friidrettstilbud for barn 12-13 år fra 
høst 2018

• To treninger pr uke i og rundt Bærum Idrettspark

• Samkjørt med løpegruppe, inklusiv felles 
sprinttrening

3. Oppstartsgrunnlag:

• Jardars og Vestmarkas langrennsløpere i alder 12-
15 år fra vår 2018

• Barn vi kjenner til i nærmiljøet som ønsker et 
kvalitativt friidrettstilbud

Fremtidsmål

• Godt løpstilbud for utøvere i andre idretter OG for de 
som primært vil løpe

• Løpsteknikk, hurtighet og kondisjonstilbud

• Fokus på basisstyrke, koordinasjon og bevegelighet

• Mulighet: Ultraløp for voksne

• Fullverdig friidrettstilbud (supplere med kretstilbud)

• Fokus på kvalitet ved definert trenerdekning

• Sikre mestring og utvikling

• Identifisere mulige trenere for å kunne ta imot nye 
utøvere

• Inntakstidspunkter, trenerdekning og kontinuitet

• Etablert arrangement som sikrer godt inntektsgrunnlag



Oppstart; Enkelt og nøkternt

• Frivillige trenere for å minimere kostnader inntil basis er etablert
• Mulig betalte trenere er identifisert men mobiliseres først når vi ser vi har 

grunnlag for det både mht antall utøvere og økonomi

• Innledningsvis lav treningsavgift for å gi lav terskel for å begynne
• Må kommuniseres tydelig så deltakere ikke opplever «prissjokk»

• Minimere administrasjonsbehov:
• Påmelding til stevner gjøres individuelt (MinIdrett)

• Benytte Jardars eksisterende systemer (treningsavgift, trenerkontrakter mm)



Økonomi 2018 – budsjett

• Inntekter (treningsavgifter) 49.000,-
• Utgifter (trening og aktivitet) 40.000,-

I tillegg kommer:
• Utgifter til administrasjon (revisjon og regnskap)
• Mulige inntekter fra arrangement

• Risiko: Færre deltakere gir lavere inntekter fra treningsavgifter
• Sikring: Noe mulige private sponsormidler

• Ønsket å budsjettere med margin innledningsvis. Et overskudd vil inngå 
som sikkerhet for videre drift før det inngås varige utgiftsforpliktelser. 



Utgangspunkt Fremtidsambisjon

Mål for 2018:
• Treningstilbud for 12-15 år

• Fokus på løping for utøvere i andre idretter
• Treningstilbud innen friidrett for 12-13 år

• Innarbeide treningsfilosofi og struktur:
• Varig miljø på trening og ved stevnedeltakelse
• Mestring og utvikling for den enkelte

• Deltakelse i 2-3 stafetter (Tyrvingstafetten?) 
• Deltakelse i individuelle stevner, sammen!
• Identifisere og planlegge arrangement som gir 

inntekter til drift

Mål for 2021:
• Fullverdig treningstilbud for 12– 18 år

• Treningstilbud med vekt på løping
• Treningstilbud innen alle friidrettsgrener 

(begrenset fokus på kast for eldre utøvere)
• Deltakelsesambisjon: 60-100 aktive utøvere

• Deltakelse med juniorlag i Holmenkollstafetten
• Deltakelse i individuelle stevner, sammen!
• Arrangere et årlig friidrettsstevne (inne/ute?)
• Etablert masse-arrangement med inntekter som 

gir godt driftsgrunnlag

20 utøvere
Et mindre arrangement

30-40 utøvere
Fast arrangement                 

(+ internt løpsstevne)

50-60 utøvere
Internt friidrettsstevne

60-100 utøvere
Terminfestet friidrettsstevne
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