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Hensikt med dokumentet 

Dette dokumentet er ment å uttrykke Snarøya Sportsklubbs visjon, virksomhetside, 

verdigrunnlag, hoved-mål og satsingsområder. Dokumentet er, når det er behandlet og 

godkjent på Årsmøtet, ment å være styrende for klubbens virksomhet, uttrykke hva klubben 

vektlegger og skape en gjennomgående filosofi for klubbens virksomhet på alle plan i 

perioden 2018-2021. 

Det bør settes ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere av gruppene, 

samt medlemmer fra hovedstyret for å sluttføre dokumentet før det legges frem for 

årsmøtet. Vi kan invitere en fasilitator fra Akershus Idrettskrets for å lede arbeidet, samtidig 

som vi foretar en spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer. Dette for å sikre viktige 

innspill i prosessen og utformingen av strategien for klubben.  

 
Visjon. 
 

«Et naturlig treffpunkt på Snarøya/Fornebu for idrettslig aktivitet» 
 
SSK’s visjon er å være et idrettslag som dekker behovet for en sunn og aktiv livsstil, men også 

hvor utvikling av idrettslige prestasjoner skjer. SSK skal være en møteplass for livslang fysisk 

mestring. Dette innebærer også at SSK skal ha attraktive anlegg med kapasitet til å møte 

våre medlemmers nåværende og fremtidige behov. Visjonen betyr også at andre idrettslag 

skal kjenne til, og se mot Snarøya Sportsklubb for å få inspirasjon til å utvikle sin egen idrett. 

I tillegg skal SSK bidra til et godt lokalmiljø, være inkluderende og fremme positive 

holdninger. 

 
Hva gjør Snarøya Sportsklubb unikt som fleridrettslag? 
 
Snarøya Sportsklubb har en lang tradisjon med å organisere idretter som i alt vesentlig grad 

foregår ute og er lagidretter. Det er flere fordeler ved å være et fleridrettslag, og vi skal ha 

som mål å utnytte denne fordelen ved å benytte kompetansen og engasjementet på tvers av 

idrettene og gruppene i klubben. Dette kan skape et viktig fortrinn for bredde og vår evne til 

å ta vare på talentene.  

 

 

 



 
 

 

 
Virksomhetside 
 

«Vi skaper idrett for alle på Snarøya/Fornebu og våre nærområder» 
 

Vår virksomhetside skal skape et fortrinn for å nå våre mål, hva Snarøya Sportsklubb tilbyr og 

hvem vi er til for. Den tar utgangspunkt i det våre medlemmer brenner for, og det vi mener 

gjør klubben så unik at det skal engasjere våre medlemmer til både å ta del i de sportslige 

tilbudene og utøve frivillighet. Virksomhetsidéen er svaret på hvorfor mennesker i Snarøya 

Sportsklubbs nærområde skal velge vårt idrettslag. 

Dette betyr at Snarøya Sportsklubb er et fleridrettslag som i bredde fokuserer på glede, 

vennskap og livslang mestring gjennom idrett.  

 
Verdigrunnlag 
 
Vi skal drive med lagidrett som er gøy for alle!  

Ordet ”GØY” er et akronym som består av de tre verdiordene: Glede, Øve og Yte.  

• Glede. Med glede mener vi at vi skal skape et godt klubbmiljø for aktive utøvere og 

frivillige som gir tilhørighet og sunne verdier.  

• Øve. Med øve mener vi at det er viktig å trene for og gjøre det beste for laget og utvikle 

talentene i deres karriere 

•  Yte. Med yte mener vi at det er viktig at vi jobber sammen for å skape et idrettslag og 

et aktivitetstilbud å være stolt av.    

Verdigrunnlaget uttrykker overfor våre medlemmer og omgivelsene hvordan vi ønsker å bli 

oppfattet. Det skal være kjernen i klubbens kultur. Dette betyr at verdigrunnlaget også skal 

være en rettesnor for hvordan medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal opptre i de 

sammenhenger der man representerer klubben. Verdigrunnlaget skal også brukes når styret 

fatter vedtak. Verdigrunnlaget klargjør SSKs identitet, og skal gjøre det enkelt å vite hvilke 

forventninger vi har til hverandre. 

Gjennom kontinuerlig fokus på holdningsskapende arbeid skal SSKs fremme god sportsånd 

og se til at klubbens verdigrunnlag etterleves. 

SSK skal gi frivillige en meningsfull rolle, hvor det er attraktivt, utviklende og moro med 

tillitsverv i klubben. 



 
 

 

 

Hovedmål 

 

«Vi skal fostre bredde og ta vare på talentene og deres utvikling» 

 

Våre satsingsområder 

For å klare å nå vårt hovedmål skal vi utvikle klubben videre, og i løpet av strategiperioden 

har vi definert noen prioriterte satsingsområder;  

1. Ha tilbud på alle nivåer 
o Tilbudet skal videreutvikles, og klubben skal kunne ha gode tilbud fra 

barneidretten til de aller eldste. 

o Det skal være fokus på å beholde våre barn og unge lengst mulig som aktive 

utøvere gjennom varierte tilbud, og ha gode overganger fra 

barneidretten/allidretten til de forskjellige gruppene og i gruppene på 

overgangene mellom barn/ungdom og junior trinnene. 

o I tillegg til fokus på barne- og ungdomsgruppene skal klubben også ha tilbud 

som engasjerer foreldre og voksne medlemmer. 

o Klubben skal være åpen for å se på nye idretter og tilbud – som kan 

nyttiggjøre seg våre anlegg.  

o Videreutvikle våre anlegg til å møte våre medlemmers krav og behov. Det er 

til syvende og sist der vi utfører det vi mener er viktigst:  

«Et naturlig treffpunkt på Snarøya/Fornebu for idrettslig aktivitet» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

2. Være kjent som et idrettslag som har fokus på egenutviklede 
idrettsutøvere 
 
o Vi ønsker å utvikle egne idrettsutøvere, og skal legge forholdene til rette for 

at disse kan bli i klubben lengst mulig i sin karriere  

o Vi skal videreutvikle trenerne våre  

o Vi skal dele erfaringer og formidle kunnskap på tvers av de respektive 

gruppene og idrettene i klubben.  

o Det skal legges til rette for at medlemmene kan delta i flere av grenene. 

3. Engasjerte medlemmer  
o Vi skal ha engasjerte medlemmer.  

o Klubben skal være effektivt administrert og organisert.  Det skal være enkelt å 

finne informasjon om klubben og det skal være rutiner som er kjent og 

tilnærmet like på tvers av gruppene.   

o Det må legges vekt på aktiv kulturbygging, bla gjennom jevnlige påminnelser 

om vårt verdigrunnlag, GØY. Det er slik vi bygger vår kultur.  

o «Det skal være GØY» skal være en påminnelse om hvordan vi skal være med, 

og mot hverandre. Gjennom at flest mulig lever opp til disse verdiene, er det 

enkelte medlem med å utvikle vår kultur. 

o Klubben er bygget på frivillighet og foreldreinnsats og vi jobber for et godt 

miljø 

4. Anlegg 
 
For å kunne videreutvikle klubben i forhold til vår strategi 2018-2021 vil det også være 
viktig å utvikle våre anlegg videre for å møte våre medlemmers nåværende og fremtidige 
behov. 
 

o Skifte gressmatte på lille kunstgressbane i 2018 

o Utbedre grunnforholdene og legge nytt dekke på store kunstgressbane 

sommeren 2019 

o Sørge for utskiftning av is-maskin før sesongen 2018/2019 



 
 

 

o Bedre innfrysningsanlegget slik at vi kan tilby is fra 1. november hvert år  

o Følge med på kommunens utvikling av nye anlegg i forbindelse  med Fornebu 

utbyggingen og tilby våre driftstjenester 

o Gi innspill til plan for fotball på gress ved ballbinge i samarbeid med Snarøya 

Tennisklubb 

 

Organisering 
 

Engasjerte foreldre krever også at klubben har en effektiv og tydelig administrasjon og 

organisasjonsmodell, inkludert rolle avklaringer.  

Snarøya Sportsklubb organisasjonsmodell pr 1.1.2018: 

 

 

Årsmøtet er klubbens øverste besluttende myndighet, og forøvrig er klubbens lover og regler 

til enhver tid gjeldende. 

Sportslige planer 

Vi planlegger å revidere og forankre en sportslig plan for klubbens satsingsområder, all-

idrett, håndball, fotball og bandy, i løpet av våren 2018 


