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Innledning 
Før sesongen 2021/2022 vedtok styret å benytte denne strategiplanen som arbeidsverktøy for 
klubben fram til den presenteres for årsmøtet 2022 for endelig godkjenning. 
 
Hensikten med å utarbeide klare mål og strategier er for å gjøre det enklere for alle involverte i 
klubben å vite hva vi arbeider for og hvordan, samtidig som vi viser hvordan IHK Sparta Sarpsborg 
bidrar til at målene kan nås i den overordnede strategiplanen for Norsk ishockey. 
 
Målene i klubbens strategiplan er ikke absolutte; Noen vil vi nå, noen vil nærme oss, mens andre vil vi 
kanskje måtte endre strategi for å oppnå. Underveis vil også klubben lettere kunne sette korrekte 
mål basert på erfaringer fra bruken av strategiplanen. 
 
Ved hvert årsmøte vil det bli presentert en status på hvordan klubben ligger an i forhold til alle 
målene – og de kan justeres om nødvendig. 
 
Les mer:  Strategiplan for Norsk ishockey 2020-2024 
 

Verdier 
«Stolt, engasjert og inkluderende.» 
Verdiene er tydelige retningsgivere og setter klare rammer for de holdninger som skal prege IHK 
Sparta Sarpsborg. 
 

Visjon 
«IHK Sparta Sarpsborg skal tilby det beste idrettsmiljøet for barn og ungdom i Norge.» 
Det er summen av alles prestasjoner, både på og utenfor isen, som kan virkeliggjøre visjonen vår. 
 

Hovedmål 
Hovedmålet til IHK Sparta Sarpsborg er «Flest mulig, lengst mulig». 
 

Fokusområder 
For å kunne strekke oss mot hovedmålet vårt har vi valgt ut fire fokusområder. 

• Trenerkompetanse 

• Verdiarbeid, holdninger og mangfold 

• Klubbutvikling 

• Økonomi som barriere 
 
Les mer:  Klubbhåndboken 
 

Sport – Bredde  
For å ha vekst i klubben er det avgjørende at vi lykkes med rekrutteringsarbeidet. Vi er også nødt til å 
arbeide for at medlemmene etablerer et livslangt forhold til idretten vår. For å oppnå det må vi ha et 
meningsfylt trenings- og kamptilbud for alle, uansett kjønn, alder og ambisjonsnivå. 
 

Skøyte-og hockeyskolen 
Dette er gruppen med barn som legger fundamentet for hele vår virksomhet-og dermed vårt 
viktigste innsatsområde. 
 
 

https://www.ihksparta.no/media/2725/strategiplan-nihf-2020-2024.pdf
https://www.ihksparta.no/om-ihk/klubbhaandboken/
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Mål 
Spre idrettsglede og mestringsfølelse.  
 
Mål 
Antall deltagere på skøyte- og ishockeyskolen skal ha en årlig vekst på 10%, noe som gir en samlet 
økning i perioden på 32,5%. Jenteandelen bør utgjøre minimum 20% av nyrekruttering i perioden. 
 
Mål 
Rekruttere nok barn til å etablere et U8-lag med min. 30 spillere hver sesong. 
 
Strategi 

• Legge til rette for skøyteaktivitet for barnehager, barneskoler og skolefritidsordninger. 

• Utvikle markedsføringsarbeidet til skøyte- og hockeyskolen. 

• Kvalitetssikre arbeidet med å registrere alle medlemmer. 

• Utarbeide en håndbok for skøyte- og hockeyskolen for å sikre kontinuitet. 

• Sikre god opplæring av sportslige og administrativt ansvarlige for skøyte- og hockeyskolen. 

• Kvalitetssikre det sportslige innholdet gjennom instruktørkurs. 
 

Lagene U8 – U9 – U10  
Disse alderstrinnene er våre yngste lag i barneidretten og fortsatt viktige lag for rekrutteringsarbeidet. 
 
Mål 
Spre idrettsglede og mestringsfølelse. Alle skal føle seg sett og ivaretatt. 
 
Mål 
Rekruttere nok spillere på hvert alderstrinn til å stille minst to lag i regionsserien. 
 
Mål 
Opprette et treningsgruppe for jenter i alderen 7-9 år i løpet av planperioden. 
 
Strategi 

• Kvalitetssikre implementeringen av Den Blå Veien. 

• Utvikle trener- og lederkompetansen. 

• Fortsette rekrutteringsarbeidet etter skøyte- og hockeyskolen. 

• Finne ressurspersoner som kan bidra rundt et jentelag. 
 

Lagene U11 – U12 – U13 
De eldste lagene våre som inngår i barneidretten. 
 
Mål 
Ha større fokus på den menneskelige perspektivet, alle skal føle seg sett og ivaretatt. 
 
Mål 
Ha nok spillere på hvert alderstrinn til å stille to lag i serien. 
 
Mål 
Opprette et treningsgruppe for jenter i alderen 10-12 år i løpet av planperioden. 
 
 
Strategi 

• Kvalitetssikre implementering av Den Blå Veien. 
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• Utvikle trener- og lederkompetansen. 

• Beholde flest mulig, lengst mulig. 

• Finne ressurspersoner som kan bidra rundt et jentelag. 
 

Lagene U14 – U15 – U16 
Det er på disse alderstrinnene vi mister flest spillere. For å beholde spillere i klubben er det 
avgjørende at vi har et langtidsperspektiv på den sportslige utviklingen. Det kan være mange årsaker 
til frafallet, men vi skal jobbe for å beholde flest mulig, lengst mulig. 
 
Mål 
Ha større fokus på den menneskelige perspektivet, alle skal føle seg sett og ivaretatt. 
 
Mål 
Ha nok spillere på hvert alderstrinn til å stille et fullverdig lag i serien.  
 
Mål 
Stille i A-puljene med alle lag fra og med U14. 
 
Mål 
U15 og U16 skal vinne Forbundscupen. 
 
Strategi 

• Kvalitetssikre implementering av Den Blå Veien. 

• Utvikle trener- og lederkompetansen. 

• Minimere det «ufrivillige frafallet» gjennom å ha et langsiktig utviklingsperspektiv. 

 

Lisenser 
IHK Sparta Sarpsborg skal arbeide aktivt for å redusere frafallet under mottoet «flest mulig, lengst 
mulig». 
 
Mål 
Forebygge frafallet og øke antall lisenser i aldersgruppen 13-19 år. 
 
Mål 
Antall lisenser samlet i klubben skal øke med 20% i planperioden. 
 
Mål 
Medlemstallet skal øke med 25% i planperioden. 
 
Strategi 

• Se på muligheten for å utvikle aktivitetstilbudet slik at vi ivaretar utøvere med ulikt 
ambisjonsnivå - i alle aldre. 

• Se på muligheten for å utvikle et kamptilbud som ivaretar utøvere med ulikt ferdighets- og 
ambisjonsnivå - i alle aldre. 

• Øke fokuset på å rekruttere familier og foresatte som medlemmer. 

• Øke fokuset på å rekruttere støttemedlemmer. 
 

Trenerkompetanse 
En trener har stor påvirkning på sine utøvere. Vi skal utvikle trenere som blir faglig dyktige, som er 
positive og motiverende, opptatt av mestring – og som ser hele mennesket. 
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Mål 
Sørge for at alle våre trenere har de kursene som er nødvendige i forhold til NIHFs utviklingstrapp, og 
sikre effektiv distribusjon av kurs til alle trenere. 
 
Mål 
Sikre at trenere har mulighet til å kontinuerlig videreutvikle egen kompetanse, slik at de kan legge til 
rette for god aktivitet og spillerutvikling i klubben. 
 
Mål 
Tilby møteplasser og aktuelle temadager som bidrar til motivasjon og videreutvikling. 
 
Strategi 

• Årlig revidering av arbeidet med trenerkompetansen. 

• Fokus på holdningsskapende arbeid og hele mennesket/utøveren i trenerutdanningen.  

• Kortreiste kurstilbud – Søke om å få arrangere forbundets og regionens trenerkurs. 

• Etablering av felles møteplasser for trenere. 

• Intern kursing i «Den Blå Veien» - hvordan vi skal trene og spille i vår klubb. 

• Rekruttere trenere ved å tilby trenerutdanning til aktuelle ungdommer/spillere. 
 

Dommere 
Klubben skal implementere dommerne som en likeverdig del av klubben - på lik linje som spillere, 
trenere, ledere og foresatte i IHK Sparta Sarpsborg. 
 
Mål 
Endre holdninger mot dommere i klubben, forbedre fasilitetene og sørge for nødvendig utstyr. 
 
Mål 
Utvikle, beholde og utdanne slik at vi kan imøtekomme kravet til NIHF i fht antall dommere. 
 
Mål 
Alle dommere, uansett nivå, skal oppleve trygghet og et inkluderende miljø der utvikling og 
samarbeid er i fokus. 
 
Strategi 

• Opprette et dommerutvalg og utarbeide framdriftsplan og retningslinjer for arbeidet med 
dommerne. 

• Pusse opp et rom i ungdomshallen til bruk som dommergarderobe. 

• Avholde årlige klubbdommerkurs. 

• Utvikle tilbudet klubben har for dommere for å skape et sterkere og tryggere miljø som gjør 
at dommerne ønsker å bidra over tid. 

• Tilby kurs/camper hos region og forbund til aktuelle dommere. 

• Involvere klubbens sportslige representanter i dommerarbeidet. 
 

Sport – Prestasjon/Elite 
IHK Sparta Sarpsborg og IL Sparta Ishockey Elite samarbeider tett for å få flere lokale spillere til å 
lykkes på Sparta Sarpsborg sitt A-lag. Det sportslige samarbeidet skal være avtalefestet. IHK Sparta 
Sarpsborg gjør det daglige arbeidet, mens Elite bidrar med kompetanse og ressurser til å tydeliggjøre 
hva som faktisk skal til for å lykkes på toppnivå. 
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Lagene U18 – U21 
Her er hverdagen preget av elitesatsing og det stilles høye krav under trening og kamp. Spillerne skal 
forberedes fysisk og mentalt for spill på seniornivå. 
 
Mål 
Alle spillerne skal forstå hva som kreves for å være den beste utgaven av seg selv og ta ansvar for sin 
egen utvikling innen idretten. 
 
Mål 
Ha nok spillere på hvert alderstrinn til å stille et fullverdig lag i serien i løpet av planperioden. 
 
Mål 
Lagene skal kvalifisere seg til «Final 4». 
 
Mål 
Utvikle spillere som kan ta steget opp på A-laget. Bør være 1-2 hver sesong. 
 
Strategi 

• Kvalitetssikre implementeringen av Den Blå Veien. 

• Investere i trener- og lederkompetansen. 

• Bidra til påvirkningen synkroniseres inn mot spillerne fra alle aktører (klubb, skole, region, 
forbund). 

• Etablere spissede utviklingstiltak og et fadderprogram. 

• Dyrking av en åpen delingskultur mellom aktørene i form av trenerforum, seminarer etc. 

• Godt samarbeid med Elite i fht spillerutvikling. 
 

Kvinner Elite 
Det er viktig å ha den rette balansen i satsingen. Det er ofte stor aldersforskjell og ulik sivil status. 
Dette gjør at det er viktig å finne frem til en et sportslig tilbud som favner flest mulig, dog med et 
elitepreg. 
 
Mål 
Ha nok spillere til å stille et fullverdig lag i serien, selv når flere deltar på aldersbestemte lag i tillegg. 
 
Mål 
Legge til rette for en bedre sportslig hverdag med rett trenings-/kamptilbud. 
 
Strategi 

• Kvalitetssikre implementering av Den Blå Veien. 

• Sørge for at damelaget får samme ressurser som de eldste aldersbestemte lagene. 

• Investere i trener- og lederkompetansen. 

• Etablere spissede utviklingstiltak. 

• Dyrking av en åpen delingskultur mellom aktørene i form av trenerforum, seminarer, etc. 
 

Dommere 
Våre dommere i øverste divisjoner i Norge skal ha god bredde og høy standard. 
 
Mål 
Å være etablert med minst en dommer på øverste nivå både for kvinner og menn. 
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Strategi 

• Tilrettelegge slik at aktuelle dommere får muligheter og tilgang til nasjonale miljøer som 
bidrar til videre utvikling. 

• Arbeide for at dommerne skal ha tilsvarende eller bedre rammebetingelser og 
konkurransevilkår som dommere i andre sammenlignbare klubber. 
 

Regions- og landslag 
Fra 14 år kan våre spillere og dommere være aktuelle for spill eller dømming på regionslag og 
landslag. 
 
Mål 
Ha minst 2 spillere på regionslaget hver sesong. 
 
Mål 
Ha minst 2 spillere på hver aldersbestemt landslagssamling hver sesong. 
 
Mål 
Ha minst 1 dommer uttatt til regionslagsturneringen hver sesong. 
 
Mål 
Ha minst 1 dommer uttatt til landskamp arrangert i Norge hver sesong. 
 
Strategi 

• Klargjøre utøvere mentalt for et uttak. 

• Forberede aktuelle utøvere for deltagelse i regions- og landskamper og/eller samlinger. 

• Informere region og forbund om utøvere vi mener er aktuelle for uttak. 

• Fokus på holdninger og oppførsel slik at utøverne vil representere klubben på en god måte. 
 

Nasjonale arrangement 
IHK Sparta Sarpsborg ønsker å bli mer synlig og bidra som teknisk arrangør av Norges 
Ishockeyforbund sine nasjonale arrangement. 
 
Mål 
Bli tildelt minst tre nasjonale arrangement hver sesong, hvorav ett for jenter/damer. 
 
Strategi 

• Søke på alle gjennomførbare arrangement som er mulig å bli tildelt. 

• Samarbeide godt med klubbens lag om gjennomføring av arrangementene. 
 

Organisasjon, marked og økonomi 
Vi skal lede og forvalte en godt organisert klubb. Vi skal kjennetegnes av god økonomi og 
økonomistyring, velfungerende lagenheter og god kommunikasjon. For å innfri målsettingene er det 
nødvendig at vi både er i stand til å skape ønsket utvikling i eksisterende tilbud og utvikle nye 
tilbud/aktiviteter. 
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Klubbutvikling 
IHK Sparta Sarpsborg skal være en velfungerende klubb med ordnede organisatoriske forhold, god 
økonomi og tilpasset drift. 
 
Mål 
Vi skal bli sterkere som klubb for å ivareta sporten med utøvere og støtteapparat på best mulig måte. 
 
Mål 
Vi skal gjennomføre prosesser der verdiarbeid, holdninger og mangfold settes på dagsorden. 
 
Strategi 

• Utarbeide og implementere vår strategiplan i tråd med overordnet strategisk plan for Norsk 
ishockey. 

• Utarbeide og implementere klubbhåndboken. 

• Utarbeide og implementere retningslinjer for verdiarbeid, holdninger og mangfold. 

• Tilby trener- og lederutdanning gjennom kurs og temadager. 

• Inngå avtale med «Mitt Valg». 

• Bli et «Rent Idrettslag» hvor alle utøvere etter barneidretten skal gjennomføre «Ren 
Utøver»- sertifisering. 

• Økt synlighet og fokus på Fair Play i barneidretten gjennom NIHF sitt Fair Play-prosjekt. 
 

Marked og kommunikasjon 
Den langsiktige ambisjonen for IHK Sparta Sarpsborg er at markedsinntektene skal utgjøre en større 
del av klubbens samlede inntekter. Grunnen til det er for at medlemmer/spillere skal få slippe 
uforholdsmessige økninger i medlemsavgift/treningsavgift. 
 
Mål 
Klubben skal i løpet av planperioden ha en årlig økning av markedsinntektene på 12% (inkl. 
støtteordninger/stiftelser). 
 
Mål  
Vi skal utvikle kunnskap og verktøy for å bedre kunne kapitalisere på våre digitale kanaler. 
 
Mål  
IHK Sparta Sarpsborg skal øke sin markedsverdi, ta en tydeligere markedsposisjon og bli et mer 
attraktivt sponsorobjekt. 
 
Strategi 

• Intensivere markedsarbeidet for å styrke vårt kommersielle potensial. 

• Arbeide målrettet og strategisk med å bygge merkevaren vår gjennom økt eksponering og 
synlighet. 

• Kontinuerlig evaluere klubbens digitale kanaler og arbeide strategisk for å øke rekkevidde, 
engasjement og trafikk. 

 

Økonomi 
Klubbens økonomi skal bygge på sunne økonomiske prinsipper. 
 
Mål 
Likvid egenkapital skal min. utgjøre 6 måneders lønn for ansatte. 
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Mål 
Klubbenes økonomi skal være sunn med tilfredsstillende arbeidskapital tilpasset ambisjons- og 
aktivitetsnivå. 
 
Mål 
Klubben skal arbeide for å redusere kostnadene for barn og ungdoms deltakelse. 
 
Strategi 

• Utarbeide og implementere en økonomihåndbok for klubben. 

• Gjennomføre balansert utvikling og vekst av våre aktiviteter i henhold til løpende inntekter 
og utgifter, slik at egenkapitalmålet blir overholdt. 

• Bidra til å legge til rette for lokale arrangement slik at man minsker behovet for reiser. 

• Forhandle fram gode samarbeidsavtaler som reduserer familienes/spillernes kostnader. 

• Kommunisere ut og bevisstgjøre lagene på temaet «økonomi som barriere». 
 

Revisjonslogg 
Hver gang noe endres, oppdateres eller tilføyes i strategiplanen vil det bli oppført under dette 
avsnittet, sammen med saksnummeret for vedtaket. Dato for siste revisjon står oppført på forsiden. 
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