S AGENE I DRETTSFORENING
SØKNAD OM Å BLI FOREGANGSKLUBB
Hva er vår hovedmotivasjon?
• Å nå de målene vi har satt oss i vår strategi 2018- 2020.
• Å få støtte/ hjelp til å holde på klubbens sterke kultur for inkluderingsarbeid selv om dette
utfordres fra alle kanter og klubben vokser raskt.
• Å gjøre vårt verdigrunnlag og vårt inkluderingsarbeid mindre hemmelig og mer synlig
overfor bydelens befolkning generelt, og overfor de gruppene vi i dag ikke når spesielt.
• Å prøve utfordre oppfatningen av at det nødvendigvis må koste mye penger å delta i en
klubb som tilbyr idrettsaktivitet av høy kvalitet.
Hva ønsker vi å få til?
1. Å speile bydelen befolkning og deres ønsker og behov for aktivitet, slik at flest mulig finner
en aktivitet de trives med hos oss.
2. Å øke kvaliteten på den sportslige aktiviteten, slik at alle våre utøvere blir sett på hver
trening, uten at kostnadene for å delta øker.
3. Å forbedre/ spisse vår kommunikasjon/ markedsføring med mål om å nå frem til dem som
trenger våre inkluderingstiltak mest.
4. Å få med og beholde flere jenter slik at andelen jenter i klubben øker (er på ca. 25% i dag).
5. Å få i gang et ungdomsprogram/utdanning sammen med bydel og ungdomsklubb, med mål
om at flere ungdom fortsetter på idrett og involverer seg i klubben.
6. Å gjøre det nye klubbhuset til et positivt samlingssted for nærmiljøet.
7. Å i større grad fylle de anleggene klubben i dag drifter med aktivitet for lokale barn og
ungdom, samt lage plan for hvordan vi skal fylle nye planlagte anlegg.
Forankring?
Sagene IF sitt styre diskuterte søknaden om å bli foregangsklubb i sitt møte 25. september.
Ledergruppa (lederne av alle idrettene) hadde samme diskusjon i sitt møte 27. september.
Søknaden er laget på bakgrunn av disse diskusjonene.
MVH Sagene IF

Daglig leder Vibeke Thiblin

Sagene Idrettsforening
1997: Årets Idrettslag i Oslo Idrettskrets
Postadresse: Pb 3488 Bjølsen, 0406 Oslo
Epost: post@sageneif.com
Web: www.sageneif.no / Facebook.com/SageneIF

2001: Idrettens verdipris fra Norges Idrettsforbund
Besøksadresse: Stavangergata 32, 0468 Oslo
Telefon: 22230100
Org. nr. 985 413 320

