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Idrettslagets sportslige plan 
 
Kolvereid IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd.  
Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som Ærlighet, Samhold, Respekt, 
Glede, Trivsel 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

Visjon 
 
Flere over lengre tid 

Særgruppene i Kolvereid IL stiller seg bak følgende 
 

o All aktivitet, uansett alder, skal ha fokus på mestring.  
o Alle særgrupper forplikter seg til å tilby aktivitet for barn og ungdom. 
o Alle aktive over 12 år skal ha forebyggende basistrening i den ordinære treningstida. 
o For all aktive under 13 år skal lik spilletid være gjennomgående i all lagidrett. Ved 

ulik spilletid bør det konkretiseres hvilke prinsipper og kriterier som legges til grunn 
for ulik spilletid. 

o Inntil barnet er 13 år skal det ikke spesialiseres plassering i lagidrett. 
o Det er nulltoleranse for mobbing i vårt idrettslag.  
o Medlemmene i KIL skal oppleve et rusfritt idrettsmiljø. 
o Alle trenere, lagledere og tillitsvalgte skal levere inn politiattest hvert andre år.  
o Foreldrevettregler skal følges i vårt idrettslag.  
o Alle trenere og lagledere skal hvert år, på tvers av særgruppene, gjennomføre 

idrettskretsens basis trenerutdanning med fokus på mestring. 
o Alle trenere skal få tilbud om, og skal gjennomføre årlig førstehjelpskurs. 
o Idrettshjulet skal legges til grunn når treninger skal fastsettes i alle særgrupper. 

Idrettshjulet revideres to ganger pr. år.  
o Styret, ikke den enkelte trener, i hver særgruppe har ansvar for når treningstilbudet 

starter/avsluttes for hvert lag/idrettsgren. 
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Virksomhetsideen 
 
Kolvereid IL skal være hovedaktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og 
konkurranseidrett i vårt lokalmiljø, enten i egen regi, eller gjennom samarbeid med andre. 

Hovedmål 
Opprettholde et variert sportslig tilbud til flest mulig. 

Delmål 
Skal opprettholde eller øke dagens medlemstall 
Skal være åpen for alle og ha et allsidig tilbud 
Skal ikke spesialisere utøver før de er 13 år. 
All aktivitet, uansett alder, skal ha fokus på mestring.  
 

Virkemiddel 
Opprettholde et attraktivt breddetilbud for våre medlemmer 
 
 


