
Håndbok - Mål 
Sarpsborg Fotballklubb  

Sarpsborg Fotballklubb har som visjon å tilby fotballaktivitet til så mange så mulig, og så 
lenge som mulig. Derfor er vi avhengig av å kunne tilby et godt sportslig tilbud på alle 
alderstrinn, både til de som spiller fotball for å ha det gøy med sine kamerater, og de som 
ønsker å legge ned det som trengs for kanskje å spille fotball på høyeste nivå.


Når det gjelder seniorfotballen erkjenner klubben at vi må klatre opp et nivå så snart som 
mulig for å kunne tilby en god nok utviklingsarena for egne spillere, på eget anlegg. På sikt 
må vi være tøffe nok til også ha ambisjoner om ytterligere klatring, og på den måten kunne 
tilby sarpinger med vilje og ambisjoner et best mulig fotballtilbud i egen by. 
 
 
Sportslige mål: 
 
Rekruttere så mange barn, ungdom og foreldre som mulig i Sarpsborg til fotballaktivet på 
Kurland. 
 
Beholde så mange som mulig i klubben så lenge som mulig. 
 
Skape trivsel og fellesskap i hele klubben. 
 
Skape et åpent og inkluderende miljø og klubbhus. 
 
Skape en sterk klubbfølelse hos alle spillere, trenere, ledere og foreldre 
 
Skape A-lag med overtall av egenutviklede spillere 
 
Utvikle spillere som tar steg til høyere nivå fra våre A-lag 
 
 
Organisasjon/administrasjon: 
 
Vi vil jobbe for økt samhandling mellom grupper og lag i SFK, herunder etablere felles og 
robuste rutiner 
Oppnå større og bedre synlighet og få byens beste nettsted blant idrettslag 
 
 
Medlemsmessige mål: 
 
SFK skal beholde flere ungdommer i idretten og redusere frafallet i aldersgruppen 13-16 år 
Medlemsmassen skal økes til 750 medlemmer innen 31.12.2017 
 
 
Anleggsmessige mål: 
 
SFK skal til enhver tid ha tilstrekkelig med egne anlegg for trening og spill hele året. 
Første delmål er å utnytte trekanten mellom nåværende kunstgressbane og Kurlandveien.


