
Jardar  

Strategiarbeid 

2016 →  

 

 

 

 



Visjon for Jardar 

• Jardar – klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap 

• Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst 

• Fellesskap - Alle bidrar, vi løfter sammen, støtter hverandre, gjør 
hverandre gode, barn og voksne 

• Vennskap - Gir glede, sosial vekst, trygghet, robusthet, verdier for hele 
livet 



Verdier 
(Hvordan vi skal oppføre oss for å nå visjonen) 

• Viser Respekt - i Jardar viser utøvere, trenere og foreldre god oppførsel 

• Sprer Glede - i Jardar bryr vi oss om hverandre, sprer godt humør og 
entusiasme 

• Fremmer Mestring - i Jardar er det rom for at alle skal få konkurrere på sitt 
nivå 

• Kvalitetsbevisst - i Jardar gjør vi ting ordentlig 



Slagord 
 

 

For liten og stor 

klubben der du bor 



En klubb med flere idretter  

• Gruppene skal tilstrebe å legge til rette sine egne aktiviteter slik  at utøverne 
kan trene allsidig 

• Gruppene skal samarbeide slik at medlemmene kan delta parallelt i flere 
idretter 

• Hensynet til den aktives interesser skal stå i sentrum  

 

 



Glede mestring og fellesskap  

• Barneidretten(6-12 år)  i Jardar  skal være tilpasset barnas modningsnivå, 
aktivitetene skal være allsidig, inkluderende og lystbetont. 
Konkurranseaspektet skal være nedtonet.  
– Konkretiser Håndball   

• (Se vedlagt strategi håndball (siste side)   

– Konkretiser Fotball   
• (se denne linken: http://jardar.no/Fotball/Vertical-menu/For-lagledere-trenere.html)  

– Konkretiser Langrenn:   
• Langrenn driver IKKE med topping men nivåbasert trening basert på frivillig valg av gruppe, i motsetning til topping basert 

på nivå etter treneruttak  

• Ungdomsidretten (13-19) i Jardar skal gi ungdom mulighet til å ta eierskap 
og utvikle egen aktivitet. Alle medlemmer i denne aldersgruppen skal få et 
godt trenings og konkurransetilbud.  I tillegg til sportslig utvikling skal de 
ha mulighet til å utvikle seg som ledere, trenere og dommere.  

• Klubben skal legge til rette for at voksne medlemmer kan trene og 
mosjonerer i tråd med egne ambisjoner, tilgjengelighet, tid og sosiale 
behov. Mange aktive voksne bidrar til gode barne- og ungdomstilbud. 
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Økonomi  

• Jardar skal begrense kostnadsdrivende sider ved aktivitet og 
idrettsutstyr for barn og unge 

• Jardar skal unngå å utvikle kulturer for omfattende reisevirksomhet og 
kostbare samlinger som forutsetning for at ungdom skal få utvikle sitt 
talent 

• Jardars skal finne løsninger for barn og unge som har begrensede 
økonomiske ressurser  

• Gruppene skal tilrettelegge for lokalt gjenbruk og utlån av utstyr 

 



Jardars anlegg  

• Kapasiteten ved Jardars idrettsanlegg skal styrkes slik at flere får et godt 
sportslig tilbud i nærheten av der de bor  

• Jardar skal samarbeide med klubber i nærheten for å sikre god utnyttelse 
av eksisterende anlegg  

• Nye anlegg skal etableres uten at medlemmene må betale vesentlig mer 
enn i dag for å benytte dem 

• Klubben og kommunen bør jobbe sammen for å videreutvikle området ved 
klubbhuset som idrettspark 

• Jardar skal jobbe for en trygg ferdselsåre fra Bjørnegård til Vestmarksetra 
for rulleski-sykkel og gå/løpende, samt vinterferdsel fra Tanum 



Rekruttering  

• Det skal etableres en rekrutteringskomite med medlemmer fra alle 
gruppene 

• Jardar skal  jobbe med nærområdets skoler med formidling av klubbens 
tilbud  

• Klubben skal framstå samlet i rekrutteringsarbeidet  

 



Jardarhuset  

• Huset skal være klubbens hovedkontor  

• Huset skal være en ressurs for gruppene  

• Huset skal kunne brukes til sosiale aktiviteter for medlemmer 

• Huset skal være utgangspunkt for sportslige aktiviteter 

• Vi skal utnytte det økonomiske inntektspotensialet til huset  

• Huset skal være «samfunnshus» for lokalmiljø  
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Håndball Til Jardars strategidokument 
   

• Håndballgruppa skal gi et sportslig og allsidig tilbud tilpasset de enkelt årsklasser.  
• Det skal vektlegges gode trenere, godt og allsidig treningstilbud og en mulighet til å oppleve både 

mestring og utfordring.  
• Håndballgruppa skal være en breddeklubb som også tar vare på egne talenter og som legger forholdene til 

rette for videreutvikling.  
• Hospitering skal stimulere til motivasjon og personlig utvikling.  
• Vi skal formalisere samarbeid med (elite)naboklubber for å sikre at alle spillere får et tilbud om å spille på 

det nivå de ønsker, så lenge de ønsker. Jardar kan ikke ha et tilbud som imøtekommer alle over tid. 
• Vi skal legge tilrette for at barn (6-12) skal kunne drive med andre idretter i Jardar. (samarbeide på tvers av 

idrettene i klubben) 
• Håndballgruppe skal være et naturlig valg for spillere i nærområdet og skal markere seg positivt i 

nærmiljøet.  
• Vi skal rekruttere, utdanne og videreutvikle gode trenere slik at klubben har nok kvalifiserte trenere til alle 

lag. 
• Vi skal rekruttere og utdanne dommere slik at klubben bidrar til et godt nivå på og fyller sin kvote med 

kvalifiserte dommere 
• Vi skal videreføre sosiale aktiviteter og bredde slik at vi har det beste håndballmiljøet og blir en prioritert 

klubb sør/vest i Bærum ,  
• Vi skal mobilisere foreldre til å være engasjerte, positive supportere på tribune for å lage en god og trygg 

ramme rundt laget og positivt bidrag til miljøet i håndballgruppa gjennom dugnad og samarbeid 
• Vi skal gjennom god styring beholde en solid økonomi også i et langsiktig perspektiv. 
• Vi skal til enhver tid ha fokus på rekrutering til alle lag. 
  

 


