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Forord: 

Dette strategidokumentet er basert på hva styret oppfatter som ønsket praksis ut fra tidligere 

kultur og arbeidsformer i de tidligere håndballklubbene i Mysen, Slitu og Trømborg, samt slik 

styret ønsker å gi retning til egen identitet for HK Eidsberg.  

 

Strategidokumentet er ment å gi tydelige mål og retning for HK Eidsberg som etablert 

håndballklubb.   
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Visjon 
MANGFOLD – MESTRING - MORO 

 

 

 

Idè 
HK Eidsberg ønsker å ha organisert tilbud til alle. 

 

I HK Eidsberg skal det legges til rette for at flest mulig spiller håndball lengst mulig. 

 

For alle til og med 11 år betyr dette at det skal være åpen adgang til å delta på trening og i 

konkurranser.  

 

Fra og med 12 år skal det være åpen adgang til å delta på trening og konkurrere om plass på 

lagene. Alle som deltar på trening skal gis et kamptilbud tilpasset sitt prestasjonsnivå, 

herunder tilbys utvikling opp mot sitt prestasjonsnivå. (Nivå 1/nivå 2). 

 

Gi seniorspillere et godt sportslig tilbud ut i fra tilgjengelige spillere. 

 

 

 

Verdier  
Fra HK Eidsberg`s formålsparagraf: 

”All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet”.  

 

Håndballens felles verdier: Begeistring, Innsatsvilje, Respekt, Fair play. 

 

 

 

Mål 
HK Eidsberg ønsker: 

 

 Et tilbud som utvikler spillere og som gjør at flest mulig blir i klubben lengst mulig. 

 

 Et seniormiljø som gir inspirasjon for yngre spillere til å satse håndball innenfor 

klubben.  

 

 Å kunne gi et spilltilbud til alle, ved behov kan det etableres samarbeidslag med andre 

klubber. 

 

 Engasjerte trenere, ledere og foreldre med hjerte for å utvikle klubben videre. 

 

 Et godt miljø for dommere og veiledere. 

 

Merknad [CH1]: Ny del i setning 

Merknad [CH2]: Nytt punkt 
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 Samarbeid, samhold og engasjement på alle nivå. 

 

 At klubben er synlig i nærmiljøet. 

 

Virkemidler 
 

1. Alle lag har en klar og entydig organisering som skaper engasjement og 

lederskap 

- Myndighet delegeres til lagene innenfor rammer gitt av styret.  

- Sportslig gruppe tildeles et særlig ansvar for rekruttering av spillere, trenere og 

dommere til håndballgruppa 

- Foreldreengasjement motiveres og skal være kjernen i driften og utviklingen av 

lagene 

- Klare rapporteringslinjer til styret 

- Utvikle en sosial og engasjert seniorgruppe, og motivere disse til deltakelse i 

klubbens ledelse og lag 

 

2. HK Eidsbergs økonomistyring 

- Tilstrebe faglig kompetanse i økonomifunksjonene 

- Alle bidrar til sunn økonomi 

- Dugnadsånden skal være den bærende kraften i klubben 

- Klubben skal ha en sunn økonomi, med en økonomisk buffer tilsvarende et halvt 

årsbudsjett. 

- Klubbens midler skal bidra til tiltak for utøvere. 

 

3. Egen rekrutteringsstrategi skal tydeliggjøre ansvar og aktiviteter for kontinuerlig 

rekruttering  

- Spillere 

- Dommere 

- Trenere 

- Ledere 

- Foreldre m.fl. 

 

4. Et attraktivt utdanningstilbud for ledere, trenere og dommere 

- Alle trenere skal motiveres til å ta trener 1 utdannelse 

- Trenere med høy grad av lojalitet, engasjement og potensiale, skal motiveres til å 

ta trener 2 og 3 

- Dommerkurs skal gjennomføres årlig i henhold til rekrutteringsstrategien 

- Dommere med høy grad av lojalitet, engasjement og potensiale, skal motiveres til 

å ta høyere dommerutdanning 

- Alle lag rekrutterer dommer i henhold til lagets antall seriepåmeldinger (ett lag = 

en dommer)  

 

5. HK Eidsberg skal promoteres gjennom aktiv markedsføring og kommunikasjon 

 

6. Målbevisst planlegging og prioritering gjennom handlingsplaner 

Merknad [CH3]: Nye punkter 


