
Nåsituasjon 

Navn på idrettslag:   ____________    Dato for utførelse:  ___________ 

Innhold 
1. Strategiarbeid
2. Samarbeid. Skjema.
3. Anlegg
4. Skoler
5. Etterspurte i idretter i nærområdet
6. Ungdomstiltak
7. Utvikling i medlems- og aktivitetstall
8. Kjønns- og aldersfordeling
9. Styresammensetning

10. Samarbeidspartnere
11. Områdebeskrivelse
12. Økonomi
13. Hovedmål for kommende periode

1 Strategiarbeid 
Har dere utviklet visjon, verdier og virksomhetsidé? 

Ja  ▢    Nei  ▢

Beskriv kort: 

2 Samarbeid 

Nåsituasjon: “I hvilken grad fungerer samarbeidet med …?” 

Samarbeid... 
1 (svært 
dårlig) 

2 3 4 5 6 (svært 
godt) 

Ingen 
relasjon 

.. med skoler i nærområdet 

initiator:hege.skau@idrettsforbundet.no;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4309e7ced78d1e48a221d0c285a6dcec

bruker
Tekst i maskinskrift
Vi har en filosfi som heter "Mål - Miljø- Muligheter"Finnes her: https://sageneif.no/om_sagene_if/var_filosofi/ . 



Skole 1:    ____________________ 

Skole 2:    _____________________ 

Skole 3:     ____________________ 

Skole 4:      ____________________ 

Kommentar: 

.. med bydelens kontaktpersoner 

Kommentar: 

.. med naboklubbene 

Kommentar: 

.. på tvers av idrettslagets egne grupper 

Kommentar: 

.. med Oslo idrettskrets 

Kommentar: 

.. med tilknyttede særforbund, 
særkretser, regioner 

Særforbund 1: _________________ 

Særforbund 2:   __________________ 

Særforbund 3:   _________________ 

Kommentar: 



3 Anlegg 

a) I hvilken grad er tilgang på anlegg en begrensende faktor for aktivitet? Kryss av.

1  
(svært begrenset 

kapasitet) 

2 3 4 5 6  
(svært god kapasitet) 

b) Ved hvilke anlegg har dere per i dag ukentlig aktivitet?

c) Av nærliggende anlegg dere ikke har tilgang på i dag, hvilke er mest aktuelle for deres idrettslag å
bruke?

4 Skoler 

a) Hvilke skoler har dere mest tilknytning til?

b) Hva slags tiltak kan gjennomføres i samarbeid med skole utover det som eksisterer i dag?

5 Etterspurte i idretter i nærområdet 



Vedlegg: Spørreskjema som kan brukes ved utdeling på skolene. 

a) Sammenlignet med idrettstilbudet vi tilbyr i 2018, er dette sammenfallende med ønsker fra barn og
unge i området?

b) Hvilke nye idretter kan det være aktuelt å igangsette?

6 Ungdomstiltak 

a) Hva finnes av ungdomstiltak i idrettslaget?

b) Hva kan idrettslaget bidra med for ungdommer i nærmiljøet utover tiltak som allerede er i gang?

7 Utvikling i medlems- og aktivitetstall 

Vedlegg: Utvikling fordelt på idrettsgrener, hentet fra idrettsregistreringen 2014 og 2017. 

Ved kommentarer / feilkilder i registreringen, fyll inn her: 



8 Kjønns- og aldersfordeling 

a) Kjønnsfordeling blant medlemmer

___ % kvinner 
___  % menn 

b) Aldersfordeling blant medlemmer

Antall 0-12 år:    ____ ( ___ %) 
Antall 13-18 år:  ____ ( ___ %) 
Antall 19-25 år:  ____ ( ___ %) 
Antall 26 + år:    ____ ( ___ %) 

9 Styresammensetning 

a) Hvordan er kjønnsfordelingen i styret?

____ antall menn ( ___ %).  
____ antall kvinner ( ___ %) 

b) Antall styremedlemmer med innvandrerbakgrunn:

c) Aldersfordeling blant styremedlemmer:
Eksempel: 23, 39, 42, 49, 60, 73.

d) Hvilke av klubbens idretter representeres i styret?
Eksempel: Fotball (3), håndball (1), klatring (1), volleyball (0), uten tilknytning (3)



10 Samarbeidspartnere 
a) Hvilke aktører i lokalsamfunnet samarbeider idrettslaget med?
F.eks fritidsklubber, korps, religiøse menigheter, ...

b) Hvilke aktører kunne det vært hensiktsmessig å samarbeid med?

c) Har dere hørt om aktivitetsguide? Hvis ja, har dere hatt nytte av det i deres idrettslag?

11 Områdebeskrivelse 
Vedlegg: Generelle tall om bydelen/nærområdet. Stikkord: Befolkningstall, innvandring, levekår, 
familieøkonomi, trening og aktivitet, organisasjonsprosent. 

a) Hvilke områder er naturlige nedslagsfelt for deres idrettslag?

b) Med bakgrunn i områdebeskrivelsen, hvordan bør idrettslaget tilpasse treningstilbudet til deres
lokalmiljø?



12 Økonomi 

a) Har idrettslaget etablerte retningslinjer for treningsavgifter på tvers av idrettslagets grupper?

Ja  ▢   Nei  ▢

Beskriv: 

b) Har idrettslaget økonomiske regler ved reise (cup/turnering/treningsleir)?

Ja  ▢   Nei  ▢

Beskriv: 

c) Har idrettslaget utstyrsordninger?

Ja  ▢   Nei  ▢

Beskriv: 

d) Har idrettslaget ordninger for medlemmer med lav betalingsevne?

Ja  ▢   Nei  ▢

Beskriv: 



 

 
e) Lag en kostnadsoversikt basert på enkeltmedlemmers utgifter.  
 
Vedlegg: Excel-fil til utfylling 
 
 
13 Hovedmål for kommende periode 
 
Hva er hovedfokuset deres i forbindelse med “Idrett for alle”? Hvilke solskinnshistorier ønsker dere å 
skape i eget idrettslag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Navn på idrettslag: Sagene IF
	Dato for utførelse: 28.01.2019
	Ja Nei Beskriv kort: 
	Skole 1: BJØLSEN, SAGENE, NODPOLEN
	Skole 2: FERNANDA NISSEN
	Skole 3: LILLEBORG
	Skole 4: 
	Kommentar: AKS- prosjekt; Bjølsen, Nordpolen, Sagene; FernandaFerietiltak: Fernanda.Lån gymsal: AlleMarkedsføring: Alle, men er ikke populært. Generelt: Er tungt, de krever mye av oss og leverer ofte ikke på sine oppgaver. 
	Kommentar_2: Bydelens ISU- kontakt gjør det han skal, men ikke så mye mer. Er ofte vanskelig å få tak i. 
	Kommentar_3: Vi prøver å støtte/ ikke ødelegge for små/ mindre særidrettslag vi er naboer med. Vi har god dialog med de nærmeste store fleridrettslagene, og tar en telefon til dem hvis vi lurer på hva andre gjør. Vi synes det er alt for lite samarbeid mellom fotballklubbene i Oslo generelt, her er man kun interessert i å sanke de beste til seg.
	Kommentar_4: Lite eller ingen konflikter og de kjenner hverandre godt. Egen ledergruppe der alle er med har hjulpet mye.Stort ønske og behov for mer samarbeid/ erfaringsutveksling på tvers, men dette prioriteres ikke når tiden blir knapp. 
	Kommentar_5: Vi deltar ikke på så mange av OIKS kurs som vi burde
	Særforbund 1: Fotball , bryting
	Særforbund 2: Bandy, sykkel,
	Særforbund 3: Tennis, rugby
	Kommentar_6: Varierer veldig fra idrett til idrett, det synes uklart hva det er særforbund og kretser skal drive med. Vi klarer ikke å henge med på alle årsmøter og ting. Vi synes de har for mye fokus på elite og stiller krav som koster mange penger. Det sportslige opplegget og kurs/ utdanningen er ofte svært bra!
	b Ved hvilke anlegg har dere per i dag ukentlig aktivitet: Voldsløkka idrettspark (Landhockey, bandy, fotball, rugby, tennis, sykkel, Quidditch)Bjølsenhallen (Bryting, innebandy, futsal). Gymsaler Bjølsen, Sagene, Fernanda, Lilleborg, Norpolen skole (Allidrett, futsal)
	bruke: Bjølsenhallen kampsportsalen: Vår bryteavdeling får tildelt for lite tid her ift antall brytere.Bjølsenhallen øvre i helgene: Kun noen helger med futsalaktivitet, resten kunne vi brukt til egen aktivitet.Bjølsenparken: 2 stk kunstgressbaner bak Bjølsen skole som vi ikke får lov å ha organisert aktivitet på. Alle fotballbanene på Voldsløkka: Vi ønsker mer treningstider, isteden for alle kampene med seniorer som kjører bil fra andre steder. Dansesaler: Vi har tilgang på Fernanda Nissen, men kun en gang pr uke. 
	a Hvilke skoler har dere mest tilknytning til: Bjølsen, Sagene, Nordpolen, Fernanda Nissen, Lillebog, Ila. 
	b Hva slags tiltak kan gjennomføres i samarbeid med skole utover det som eksisterer i dag: Vi kan samarbeide med ungdomsskolene om FYSAK (etter modell fra KAS- prosjektet)De kan invitere oss til foreldremøter osv med nye 1. klassinger osv. Vi kan legge mer til rette for at de kan låne anlegg og utstyr av oss. De kan aktivt gå inn for å informere om Sagene IF sine gratisaktiviteter og overfor barn/ familier de vet ikke er med på noe. 
	unge i området: 
	b Hvilke nye idretter kan det være aktuelt å igangsette: Dans, håndball, turn, allidrett for ungdom.
	a Hva finnes av ungdomstiltak i idrettslaget: Vi samarbeider med bydelen om å forberede ungdom på arbeidslivet, det gjør vi vet at de har en slags "praksisplass" hos oss som trenere o.l. Vi samarbeider med ungdomsklubben Ung Metro om å fylle alle ferier med aktivitet av ulike slag, og de sørger for at ungdom som ikke driver med noe kommer i kontakt med oss.Vi har startet opp med dans for ungdommer 5.- 10. klasse.   
	b Hva kan idrettslaget bidra med for ungdommer i nærmiljøet utover tiltak som allerede er i gang: Vi har ønske om flere ting: 1) Etter skoletid ordning på klubbhuset for ungdom 5.- 10. klasse. 2) Et lederprogram for ungdom i samarbeid med bydelen. 3) Etablere dans som en avdeling i Sagene IF. 4) Etablere en allidrettsgruppe for ungdommer som trener ulike aktiviteter for å holde seg i form og ha det gøy. 
	Ved kommentarer  feilkilder i registreringen fyll inn her: Vi har brukt tallene i samordnet rapportering fra 2017. 
	undefined_3: 
	a Kjønnsfordeling blant medlemmer: 
	b Aldersfordeling blant medlemmer: 
	undefined_4: 726
	undefined_5: 276
	undefined_6: 108
	undefined_7: 649
	a Hvordan er kjønnsfordelingen i styret: 
	antall menn: 9
	antall kvinner: 4
	b Antall styremedlemmer med innvandrerbakgrunn: 3
	Eksempel 23 39 42 49 60 73: 24, 28, 30, 35, 36, 44, 47, 49, 55, 57, 63, 67
	Eksempel Fotball 3 håndball 1 klatring 1 volleyball 0 uten tilknytning 3: Alle
	Feks fritidsklubber korps religiøse menigheter: Bydel Sagene, Ungdomsklubben, SALTO, Nærpoliti, NAV Sagene, skolene/ AKSene
	b Hvilke aktører kunne det vært hensiktsmessig å samarbeid med: Moskeene, barnehagene
	c Har dere hørt om aktivitetsguide Hvis ja har dere hatt nytte av det i deres idrettslag: Ja. Vi ha så vidt kommet i gang å bruke dem i 2019. De har vært med på en utdeling av flyers i kommunale boligere og på en åpen bandydag.Har fungert bra så langt. 
	a Hvilke områder er naturlige nedslagsfelt for deres idrettslag: Hele bydel Sagene er kjerneområdet.Vi rekrutterer også fra St. Hanshaugen, Grünerløkka, og norde Aker. Dette gjelder spesielt i idretter som ikke finnes på hvert gatehjørne. 
	lokalmiljø: Tilbudet må være billig og vi må være flinke til å inkludere spesielt unge innvandrere.Det er svært mange som ikke er med i et idrettslag, så vi har mye å hente på å bli mer synlige.  
	Ja Nei Beskriv: Så lave som mulig. 
	Ja Nei Beskriv_2: Egenandeler på maks 500- 750 kr. Det skal jobbes dugnad for å senke egenandelene. 
	Ja Nei Beskriv_3: Vi har gratis utlån av utstyr til barn og ungdom i alle våre idretter. Vi tilbyr alle som har trent litt hos oss, å kjøpe det utstyret de har lånt billig. Vi har utlånssentral på klubbhuset på Voldsløkka (ialefall starten på en sentral).
	Ja Nei Beskriv_4: Vi dekker alle kostnader for familier med lav betalingsevne, bortsett fra medlemsavgiften.Vi får 50.000 kr i støtte årlig fra bydel Sagene til å dekke dette. Ordningen er beskrevet her: https://sageneif.no/for_medlemmer/sliter_du_med_a_betale_/ 
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