
Virksomhetsplan 

for IL Try 

 
Perioden 2016 - 2019 

IL Try har vært gjennom en strategiprosess for videre klubbutvikling, og hvor 
utarbeidelse av en virksomhetsplan er et av flere sentrale dokumenter i denne 
prosessen. Virksomhetsplan skal være et styringsverktøy / strategidokument som 
beskriver hva IL Try står for, hvem man ønsker å gi et tilbud til, og hva man tenker 
klubben skal jobbe mot i fremtiden. 
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Innledning      
Virksomhetsplan for IL Try ble godkjent på årsmøtet den 31.03.2016 etter en forutgående 

strategiprosess i regi av hovedstyret i IL Try i samarbeid med Oslo Idrettskrets, og der alle 

medlemmene i klubben fikk tilbud om å delta i prosessen og gi innspill/bidrag til denne planen. 

 

Historikk og status  
01.02.1929 ble Skiklubben Sport etablert av entusiastiske ungdommer i Voksenkollen området. 

Sport ble senere til Idrettslaget Try. Idrettslaget hadde liten aktivitet fra 1950-tallet og frem til 

01.02.2005 da en gjeng med nye entusiaster "relanserte" IL TRY.  

I dag er aktivitetene varierte og mange ivrige barn (og noen voksne) har deltatt med stor iver siden 

relanseringen. TRY er blitt et naturlig samlingspunkt for idrettsglede og aktivitet for dem som 

tilhører Grindbakken skolekrets. I dag er Try også blitt et fleridrettslaget med aktivitetstilbud for 

barn og unge i blant annet, allidrett, fotball, langrenn, alpint, skiskyting og løping for de voksene.  

Medlemsutvikling 
Etter 10 år har Try vokst fra ca. 30 medlemmer i 2005 til over 700 medlemmer ve inngangen til 2016. 

De aller fleste medlemmene er barn fra 6-12 år. Andelen kvinner og menn er relativt likt fordelt i 

klubben.  

Vi er i ferd med å bygge opp en ungdomsavdeling fra 13 år og oppover. Spesielt innen skiskyting er 

denne gruppen økende, men forhåpentligvis vil også de andre idrettsgrenene få flere medlemmer i 

ungdomsavdelingene etter hvert som barna blir eldre, vi får ny fotballbane og klubbhus kommer på 

plass. I tillegg har vi en liten løpegruppe (Try Us) for seniorfruene i Try, samt et meget dyktig 

veteranlag i fotball for pappaer og fotballtrenere i Try.   

Vi forventer fortsatt solid medlemsvekst i årene fremover.      
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Organiseringen av IL Try 

Virksomhetsplanen skal brukes som et styringsredskap for klubben. Den er bygd opp og støtter seg 

til virksomhetsplanen for NIF. Ved siden av å være et styringsredskap som sikrer en helhetlig tanke- 

og arbeidsprosess, skal virksomhetsplanen også gjøres tilgjengelig for medlemmene i 

organisasjonen, og fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av aktivitetene overfor 

lokalsamfunnet, lokale myndigheter og næringslivet.  

 

Try er organisert på følgende måte, her illustrert ved hjelp av et organisasjonskart: 

 

 

 

 

 

Rollefordeling/arbeidsdeling mellom styret og administrasjon: 

Nedenfor følger en matrise som beskriver rollefordeling/arbeidsfordeling mellom de ulike 

styremedlemmene, administrasjonen og økonomifunksjon.  
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VISJON FOR IL Try 
 

En visjon uttrykkes gjerne gjennom en form for slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. 

Visjonen må eies av den enkelte organisasjon. Visjonen i IL Try er: 

” Idrettslaget TRY – rom for alle, blikk for den enkelte.” 

VERDIGRUNNLAGET FOR IL Try 

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår 

identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. 

ORGANISASJONSVERDIER: 

• Åpenhet 

Dette betyr at IL TRY skal kommunisere klart og tydelig til alle, og nå ut med relevant 

informasjon til de ulike gruppene i idrettslaget. Hjemmesiden skal utnyttes bedre til dette. I 

tillegg skal klubbens verdier og mål gjøres tydelig for medlemmene, i dette også hva som 

forventes av de ulike rollene i organisasjonen. IL TRY skal være en demokratisk organisasjon, og 

ha full åpenhet med hensyn til beslutninger og beslutningsprosesser. Alle skal bli sett og lyttet 

til, og samtidig bli gjort kjent med hva som forventes av dem. 

• Samarbeid 

Dette betyr at IL TRY skal ha fokus på samarbeid både internt og eksternt. Internt handler det 

om samarbeid på tvers av de ulike gruppene, utnytte kompetansen bedre, og legge til rette for 

dialog og erfaringsutveksling. Koordinering og prioritering av treningstider, dugnader, ulike 

sponsoravtaler og profileringstøy som er viktig for at klubben skal fremstå som uniform med ett 

felles uttrykk. Eksternt handler det om et tettere samarbeid med for eksempel forbund, krets, 

skoler, kommunen, politikere, media, foreldre og andre ressurspersoner.  
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• Frivillighet 

Dette betyr at IL TRY er tuftet på et enormt engasjement fra foreldre og andre ressurspersoner. 

Hovedtanken er at alle kan bidra med noe, og at dette vil ha en positiv effekt på det sosiale 

miljøet i klubben. På den ene siden handler det om å synliggjøre og verdsette det enorme 

engasjementet blant klubbens foreldre, på den annen side handler det også om at de frivillige 

må aksepterer klubbens overordnede verdier, visjon, regelverk og planer. Det forplikter å være 

frivillig i IL TRY. Samtidig skaper det glede og fellesskap.  

AKTIVITETSVERDIER: 

• Sosial 

Dette betyr at IL TRY skal sikre at alle medlemmene opplever et fellesskap. Glede og trivsel skal 

stå i fokus, og det skal være en positiv og trygg atmosfære. I IL TRY snakker man godt til og om 

hverandre, både internt og eksternt. Klubben skal ha en stolt profil i lokalmiljøet. Alle 

medlemmene skal ha et tilbud uansett nivå, og utvikling av sosiale ferdigheter er viktig.  

 

• Allsidig 

Dette betyr at IL TRY skal legge til rette for at klubbens medlemmer kan delta på flere idretter og 

at det samtidig oppfordres til det. Det skal tilbys aktiviteter tilpasset alder og modningsnivå, med 

den hensikt å beholde flest mulig lengst mulig.  

 

• Kvalitet 

Dette betyr at TRY IL skal ha gode og konkrete sportslige planer med avklart ambisjonsnivå som 

brukes aktivt. Klubben skal ha kompetente, kvalifiserte og engasjerte trenere på hvert årskull i 

hver gren. Det skal legges til rette for sportslig utvikling, og alle trenere/ledere skal tilbys 

opplæring. Alle barn blir sett, det er tydelig kommunikasjon i alle ledd, og klubben får et stort og 

kompetent nettverk. 
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VIRKSOMHETSIDÉ 

 

IL Try sin virksomhetsidé er:  

 

” Med engasjement og frivillighet skaper IL TRY mestring, glede og 

sosial tilhørighet gjennom allsidige aktiviteter i nærmiljøet”. 

 

Dette er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva 

som er det spesielle eller unike med Try og de aktivitetene vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som 

gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber. 

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og 

støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og 

hva vi skal drive på med å ha fokus på av oppgaver. 

HOVEDMÅL FOR IL Try 
 

Hovedmålet til IL Try er: 

 

” IL TRY skal være det fleridrettslaget i Oslo med størst 

engasjement, best miljø og minst frafall i aldersbestemte klasser”. 

 

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. 

Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av 

ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene. Det tar tid å oppnå 

hovedmålet, og det kan revideres etter behov. 

SUKSESSKRITERIER  

Suksesskriterier beskriver hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at Try skal kunne nå sine 
hovedmål.  
 

• Aktive utøvere på alle nivåer som opplever mestring, trygghet og glede i gode sosiale 
miljøer. 

• En aktiv og veldreven klubb med fokus på tilrettelegging for sine medlemmer, idrettslig 
utvikling og sunn økonomi. 
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• Godt samarbeid med Oslo kommune og annen myndighet i forhold til etablering av en ny 
fotballbane, og generell god tilgang til nasjonalanlegget i Holmenkollen for vinteridrettene.  

• Engasjerte foreldre og tillitsvalgte samt kompetente trenere og ledere. 

• En klubb preget av soliditet, kreativitet og kompetanse slik at den kan stimulere, utvikle og 
ivareta tillitsvalgte og de enkelt medlemmene. 

• En klubb som er seg bevisst viktigheten av å fremstå som en positiv bidragsyter i 
lokalmiljøet. 

 

DELMÅL 
 

Organisasjon:  

«IL TRY skal være en effektiv organisasjon som er strukturert likt for alle grupper og lag.» 

 

Ledelse:  

«IL TRY skal ha en kompetent ledelse og klare retningslinjer som sørger for at alle lag driver i samsvar 

med idrettslagets verdier.» 

 

Aktivitet:  

«IL TRY skal rekruttere 100% av 1. klassingene fra Grindbakken Skole til allidrett for best mulig videre 

aktivitetsgrunnlag.» 

 

Arrangement:  

«Alle arrangement i regi av IL TRY skal drives med engasjement fra alle foreldre.» 

 

Trenere:  

«IL TRY skal ha én trener per 10 

utøvere.» 

 

Anlegg: «IL TRY skal ha på plass 

fotballbane i 2017 
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INNSATSOMRÅDER 
Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målene.  

Den gir ikke noe uttrykk for omfang eller ressursbruk. 

 

 

Etter en nøye analyse av organisasjonshjulet og klubbens nåsituasjon kom strategiprosessen frem til 

følgende 3 prioriterte innsatsområder: 

• Organisasjon 

• Ledelse 

• Anlegg 

 

Try har valgt å bruke organisasjonshjulet som en 

modell for å illustrere det vi mener er 6 sentrale 

innsatsområder. 

 

De 3 innsatsområdene” over ekvator” kan 

defineres som det indre liv. Disse områdene er: 

Organisasjon, Trener og Leder. 

 

” Under ekvator” finner vi innsatsområder som ofte 

kan defineres som direkte aktivitetsfremmende. 

Disse områdene er: Anlegg, Aktivitetstilbudene og 

Arrangement/turneringer.  
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Under følger utarbeidede handlingsplaner på tre prioriterte innsatsområder 

HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres og detaljert hvem som skal 

gjøre hva, når og med bruk av hvilke ressurser. Det utarbeides årlige handlingsplaner som den del av 

budsjettprosessen/budsjettarbeid 

 

Ledelse: 

Delmål: IL TRY skal ha en kompetent ledelse og klare retningslinjer som sørger 

for at alle lag driver i samsvar med idrettslagets verdier 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Tydelige sportsplaner 

for alle idrettsgrener 

som reflekterer 

idrettslagets verdier 

- Utarbeide en mal 

per idrett/sesong 

- Gjøre disse synlige. 

Styreleder og hvert 

enkelt 

styremedlem med 

ansvar for en 

idrettsgren 

ASAP Timer  

Innkallelse til årsmøte Skal sendes på mail 

til alle 

(stemmeberettigede) 

medlemmer over 15 

år med 

påmeldingskrav. 

Styreleder Innkalling 

minst 1 mnd. 

før møtedato 

 

Forslag å 

være sendt til 

styret senest 

2 uker før 

årsmøtet. 

Fullstendig 

sakliste må 

være 

tilgjengelig 

for 

medlemmene 

senest en uke 

før årsmøtet. 
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Rekruttering til styret 

og arbeidsutvalg 

Valgkomite med 4 

medlemmer 

aktiveres 

Styret / 

Valgkomiteen 

Årsmøtet Innen 

slutten av 

mars 

hvert år 

Styresammensetning Et medlem fra hver 

idrettsgren må være 

representert. Disse 

er også leder for sine 

respektive 

arbeidsutvalg  

   

Medlemmer med 

stemmerett.  

Alle foreldre og med 

barn tilknyttet Try 

får invitasjon til å 

delta og oppfordres 

til å bli 

støttemedlem.  

Allidrett/ 

klubbadministrator 

ASAP  

Prosjektstyringsverktøy Opprette et 

elektronisk 

fildelingssystem for 

deling av alle 

dokumenter som er 

relevant for 

styrearbeidet og for 

kontinuitet i de 

enkelt 

idrettsgrenene i Try 

Klubbadministrator ASAP Dropbox 

eller KX 



Organisasjon: 

Delmål: IL TRY skal være en effektiv organisasjon som er strukturert likt for alle 

grupper og lag. 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Oppdatere 

klubbhåndbok og 

retningslinjer for 

klubben 

Utarbeide 

innhold til 

beslutning 

Styret årlig  

Hver enkelt 

idrettsgren 

utarbeider en 

kommunikasjonsplan. 

Innhold på web 

og 

mailutsendelser 

Styremedlemmet 

for hver enkelt 

aktivitetsgren 

årlig Arbeidsutvalg og 

styremedlemmer 

Koordinere 

sponsoravtaler med 

hver enkelt 

idrettsgren slik at 

interessekonflikter 

mellom sponsorer 

ikke oppstår  

Lage et utkast Styret Før 

årsmøtet 

Sponsoransvarlig 

Utarbeide en 

nettbutikk med 

profilelementer og 

bekledning for hele 

klubben 

Samordne 

innkjøp og 

innhente tilbud 

fra ulike 

leverandører 

Styret  Klubbadministrator 

ser på dette 

Årsjul / oversikt over 

aktiviteter og 

tidsfrister. 

Både for klubben 

mtp 

administrative 

frister, men også 

for hver enkelt 

idrettsgren 

Styret og 

arbeidsutvalg 

  

Rekruttere frivillige  Lage en plan / 

strategi på 

hvordan klubben 

rekrutterer 

foreldre til å 

bidra. 
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Anlegg: 

Delmål: IL TRY skal påbegynne prosjekteringsarbeidet ifm ny fotballbane i 2017, 

med mål om ferdigstilles i 2018 

Tiltak: Hvordan Ansvarlig Når Ressurser 

Prosessansvarlig: 

Løpende oppfølging 

av BYM, Oslo 

Kommune mfl. 

Koordinere med andre 

interessenter i 

nærområdet, som 

naboer, NSF, Kollen 

Hopp, offentlige 

instanser (OK/BME) og 

andre «stake holders» 

som gjør at prosjektet 

ikke blir forsinket, og at 

partene samarbeider om 

felles interesser som 

infrastruktur, klubbhus, 

garderober etc. 

Styreleder/ 

anleggskomite 

løpende Birgit 

Finansiering: Skaffer sponsorer, søker 

om midler fra stiftelser, 

søker om bank 

Anleggskomite ASAP Her trenger vi 

flere ressurser 
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 finansiering etc. iht til 

vedtatte budsjetter etc. 

og koordinere dette 

med fremdriften på det 

nye anlegget 

Spillemidler Sørger for å overholde 

frister og levere inn alle 

søknader om 

spillemidler og andre 

offentlige 

støtteordninger.  

Anleggskomite løpende Fredrik 

Byggeleder Følger opp 

gjennomføring av 

entreprisen og fremdrift 

fra OK sin side. Følger 

opp prosjektering, valg 

av tekniske løsninger og 

fremdrift på det 

byggetekniske. 

Anleggskomite løpende Ørjan 

Økonomi og 

kommunikasjon 

Styrer budsjetter og 

holder løpende 

økonomistyring av 

prosjektet. Sørger for 

god kommunikasjon 

med klubbens 

medlemmer på 

fremdrift og evt. 

endringer i avgifter som 

påvirker medlemmene.  

Anleggskomite løpende Finn 

Drift av anlegg Sørger for samarbeid 

med naboklubber mtp 

drift i vinterhalvåret og 

evt. Ansvarlig for at Try 

opprettholder sitt drifts 

og vedlikeholdsansvar 

iht avtale med OK. 

Sørger for utleie av 

banen ved ledig 

kapasitet. 

Anleggskomite løpende Her trenger vi 

flere ressurser 
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