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Strategiske mål  Florø SK Handball sine mål  Florø SK Handball sine handlinger/tiltak  Ansvarlig 

1. Skal være den   

idrettsgren som har 
flest med lengst. 

Klubbhuset og rekruttering  

- Øke antall lag i minihåndball  

- Økning på antall spillere i barne- og ungdoms-håndballen 
(6-20 år) med 10 % fra 31.12.2023 til 31.12.2028  

 

Dommere:   

- Dommeransvalig  

- Dommerkontakt  

- Målet på sikt er ca. 20 aktive dommer   

- Rekruttere minst 10 nye barnekamp ledarar kvar haust 

- Delta i regionale utviklingsgrupper for dommere   
- Utdanne dommerutviklere 

Klubbhus og rekruttering  

Aktivitet som har som hensikt å rekruttere spillere til klubbene, 
og ivareta spillerne på en god måte.   

- Kurs og kompetanseutvikling.   

- Delta på møteplassene og søke støtte hos klubbveiledere.   

- Gjennomføre analyser og sikre at klubben følger opp avtalte tiltak.  

- Opprette ressursgruppe/utvalg for klubbutvikling.   
- Bidra til å videreutvikle spiller- utviklingsmodellen.   

Dommere:   

- Dommerarbeid implementeres i ordinær klubbdrift/SU.   

- Tilby og gjennomføre dommer 1, 2 og 3 kurs.   

- Overtar dommeroppsett for 10- og 11- års kamper.   

- Sikre god plan for rekruttering i samarbeid mot NHF RV.   

- Delta på tiltak for utviklingsgruppe 1-3.   

- Delta på dommerutviklerkurs.  

- Arrangere kurs regelkurs og kamplederkurs for alle 15 åringene  

- Leder SU  

- Hovedtr.  

- Samtlige  

- D. Ans  

- D. Kord 
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2. Skal ha seniorlag 
som kjemper om 
medaljer. 

 Florø SK Handball skal ha seniorlag  
- Damelag solid plassert i 3. div i perioden 2023-2028 
- Opprykk til 2. div. viss grunnlag i ressurser og egne spillere 
- Vurdere fra år til år i perioden 2023-2028 om:  
- 1 eller 2 Damelag i 4 div  

- 1 eller 2 juniorlag (J 17-20, J 18 SF eller J18 H-serien)  

- Herrelag i 3. div i perioden.   

 Florø SK Handball skal ha Bring og Lerøy lag.  

 - Lag i Bring og Lerøy om grunnlaget er tilsted  

 Florø SK Handball skal ha spillere på:  

 - Regionale samlinger (RUM) 14-17 år. (ift klubbens str) 

 - Bylag 15 år (ift klubbens størrelse)  

 - Lerøy Håndball Camp (ift klubbens størrelse).  

 

Cup, Håndballskoler, Camp og treningsleir m.m. 
- Vestkyst Cup med minst 75 lag  

- Romjuls Cup med minst 40 lag  

- FP Håndballskole med minst 120 deltakere  

- NHF Rema 1000 HS høst med minst 80 deltag.  

- NHF Rema 1000 HS vinter med minst 80 deltag.  

- Håndball Camp med minst 40 deltakere.  

- Treningsleir med minst 40 deltagere.  

     - Satsing på målvakter med målvaktcamp kvar haust.  

   - SFO-tilbud på alle skolene imed instruktører fra klubben-  

   - Arrangere eiga beach-turnering kvar vår 

Implementere målene i klubbens sportsplan 

 - Kommunisere plan og mål til de aktuelle spillere og foreldre 
kvar høst, og gjennom et fast innslag på alle SU-møte.  

  - Åpner for partnerklubbsamarbeid med Førde på K-senior 

  - Samarbeid med samtlige klubber i vår del av regionen. 

  - Søke samarbeid med naboklubber om lag i Bring og Lerøy 

om ikke grunnlaget i egen klubb er til stede.  

- Prioritere spillerutvikling  

- Gjennomføre impulssamlinger   

- Implementere spillerutviklingsmodellen i klubbens sportsplan  

- Handballtilbod og toppidrettssatsing på Idrettslinja til FVGS. 

 

Skal arrangere: Cup, Håndballskoler, Camp og treningsleir. 

  - Motivering og rekruttering av lag og spillere. 

- Styret  

- Leder SU  

- Hovedtr. 
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3. Skal ha trener,   

dommer og leder-
utdanning som   

sikrer høy 
kompetanse i alle 
deler og nivåer av 
organisasjon. 

Trenerutdannelse:   

- Stille kand. på trenermentorutdannelse  

- Stille kand. på impulssamlinger for trenere   

- Økn på 10 % trenere som tar Trener 1 utd.  

- Økn på 100 % trenere som tar Trener 2 utd.   

- Hver treningsgruppe i barnehåndballen skal ha minst 

1 trener med trenerkomp. på Trener 1 modul 1 – 4.   

- Hver treningsgruppe i ungdomshåndballen skal ha 
minimum «Trener 2»-kompetanse.   

- Bring og Lerøy trenere skal ha min. «Trener 2» utd. 

 

Dommerutdannelse 

- 20 dommarar med dommar 1 komp. tilgjengelig. 

- Rekruttere 6-8 nye dommer1 dommarar kvartår.   

- Rekruttere to med høgre dommerutannelse.   

- Rekruttere minst 10 nye barnekampleiarar årlig.   

- Rekruttere minst 4 nye beachdommarar kvart år.   

Lederutdannelse:   

- Stille kandidater på lederutdanning 

Trenerutdannelse:  

- Implementere målene i klubbens sportsplan og følge disse opp.  

Dommerutdannelse  

- Arrangere eigne dommar1-kurs.  

- Sende motiverte dommarar på kurs  

- Arrangere barnekampleiarkurs for 15 åringene i klubb.  

Lederutdannelse:   

- Identifisere/motivere kandidater og følge disse opp. 

- Leder 
SU og  
oppl. Ans.  

- Leder 
SU og  
oppl. Ans.  

- D.Ans  

- Leder  

- N Leder 

4. Skal bidra til at 
Beach håndball 
øker sin  opp-

slutning og omfang 

- Stille lag på regions, fylkesmesterskap og 
beachturneringer.   

- Arrangere regions, fylkesmesterskap og 

beachturneringer. 

- Delta på beachtrener- og beachdommerkurs på våren i forkant av 
turnering  

- Leder 
SU. 

 

5. Skal følge 
klubben og NHFs 

verdier og  Sam-
funnets etiske   

normer etterleves i 
alle sammenhenger 

- Implementeres i alle klubbens grunnleggende dokumenter  - Etterleves i all aktivitet i klubbens regi  - Alle 
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6. Skal arbeide for   

økning av antall  
tilgjengelige 
spilleflater. 

Være rådgiver mot idrettsråd og kommune.  

- Fokus på videreutv. av FIS med 2-3 flater  

- Vurdere egen flerbrukshall på Furheim 

Innspill til oppdatering av anleggsatlas ved behov.  

- Styret skal delta på politiske møter for å påvirke alle de gjeldende 
målene 

- Leder  

- N Leder 

7. Skal arbeide for 

gratis halleie for 
barn og unge. 

- Jobbe for gratis halleie for barn og unge til og med 18 år  - Gjennom Flora og deretter Kinn Idrettsråd påvirke kommunen til 

å gi gratis  halleie. 

- Leder  

- N Leder 

8. Skal være 
ledende og 
oppnå gode   

resultater (=økt   

deltakelse) innenfor   

integrerings og   

Inkluderingsområdet. 

Videreføre dagens arbeid innen inkludering og 
integrering.  Inkludering av personer med 
funksjonsnedsettelse: - Etablere barnelag i 
gullserien.  

- Etablere ungdom i gullserien.   

- Styrke samarbeid med Idrettsråd/kommune  

Inkludering av flerkulturelle:   

Styrke inkludering av barn, ungdommer og 
voksne med flerkulturell bakgrunn gjennom 
deltakelse i ord. håndballaktivitet i klubben   

- Øke deltakelse av lavterskel håndball -aktivitet 
for barn,  ungdommer og voksne.   

- Styrke deltakelse (og hindre frafall) av jenter med   

flerkulturell bakgrunn i ordinær håndballaktivitet 
(både som deltakere og som bidragsytere til 
klubben).   

- Gjøre deltakelse i håndballaktivitet så enkelt som 
mulig for beboere i mottak/krisesenter. 

Øke antall lag (Lagutvikling.)   

- Søke medieomtale.   

Styrke samarbeid med Idrettsråd og kommuner.  

- Videreutvikle modell for samarbeid mellom kommune og 

klubb. Hvor trenerresurs fra kommune er et sentralt element.   

- Samarbeide for felles målsetninger i inkluderingsarbeidet.  

- Fargerike håndballturneringer, aktivitetsdager for 
innførings-klasser, aktivitetstimer for utvalgte grupper, 
eksempelvis jentegrupper.   

- Inkluderingsmøteplasser (inkluderingsarbeidet i nærmiljøet 
i fokus). 

- Leder  

- N leder  

- SU  

- L Inkl 
Grp. 

9. Skal i alle ledd 
være en 
kompetent,   

moderne og effektiv   

organisasjon. 

Avklaring og implementering av oppgaver, rolle, 
ansvar og myndighet i alle ledd.  

- Etablere håndballhåndboka i klubben. 

Få oversikt over hvilke kompetanser som finnes og hva som 
mangler.  - Spørreskjema.   

- Opplæring/kurs.   

- Riktig ressursbruk.   

- Evaluering av ressursbruk 

- Leder  

- N Leder 
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10. Skal være 
ledende innenfor å 
utvikle og ta i bruk 
teknologi for å  

Forenkle arbeids  

prosesser på klubb-,   

regions- og   

forbundsnivå. 

- Alle kamper skal føres elektronisk på alle nivå (10 år – 
senior).   
- Klubben skal ha minst en person med god kjennskap til 
våre IKT systemer.  

- Alle lagledere skal ha god kjennskap til bruken av 
våre IKT systemer før sesongstart.   

- Alle dommere skal sertifiseres for bruk av våre IKT 
systemer før godkjent som dommer. 

 

- Spillerstall må legges inn for alle lag.   

- Forbedring av offline-modus.   

- Opplæring av alle lagsansvarlige.   

- Veiledninger/videoer synliggjøres.  

- Opplæring ved hjelp av veiledninger:  

- I idrettens IKT- systemer.   

- Opplæring ved hjelp av veiledninger:  

- I idrettens IKT- systemer knyttet til funksjonen lagleder.   

- Opplæring ved hjelp av veiledninger:  

- I idrettens IKT- systemer knyttet til funksjonen dommer. 

- Leder  

- N Leder  
- Alle 

11. Skal være synlig 
godt synlig innenfor   

medieområdet. 

- Bedre informasjon ut mot grupper og medlemmene 
våre.   
- Benytte flere plattformer i sosiale medier (f.eks. 
Instagram). 

- Flere saker/info fra klubber som kan sendes til aviser  

- Klubben sender pressemelding ved ulike tiltak 

/arrangement.   

- Ønsker mer redaksjonelt stoff/bilder fra gruppene.  

- Jobbe for lokalpublikasjoner på håndball-tv.   

- Benytte flere kanaler i sosiale medier. 

- Leder  

- N Leder  

- Alle 

12. Skal 
synliggjøre  
Sitt samfunns-
engasjement. 

Florø SK Handball skal synliggjøre sitt 
samfunnsengasjement.  

- Videreføre vårt inkluderingsarbeid  

- Videreføre sunn idrettshall.   

- Videreføre Lerøy dagen ut mot skoler.   

- Benytte oss av barnehåndballfondet 

- Styre  

- Samtlige 

13.Arrangementer 
skal være lønn-
somme og  skape 
oppmerksomhet 

Florø SK Handball skal gjennomføre lokale og 
regionale arr. ila.  perioden 

Gjennomfører iht egen og NHF Region Vest sin arrangement plan  - Styret 
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14. Florø SK 
Handball skal ha 

en robust   

økonomi som gir   

handlingsrom. 

Min. 18% egenkapital.   

- Resultat: Inntekter som sikrer de faste utgiftene 
(overskudd gir grunnlag for ekstraordinære tiltak).   

- Sponsor-/marked: Videreutvikle markedsarbeid. 

God budsjett- og kostnadskontroll.   

- Rapportering til hovedstyret.   

- Faste inntekter dekker faste utgifter. Overskudd/ «frie inntekter» 
brukes til ekstraordinære tiltak av ikke varig driftsmessig karakter. 

Styret 

 

 


