
 

Strategidokument Fossum IF 2021-2026 
 
 
 

STRATEGI 
FOR 

FOSSUM IF 
2021 – 2026 

 
Hva er Fossums strategidokument? 
 
Dette strategidokumentet skal gi uttrykk for Fossum IF’s visjon og verdigrunnlag. Klubbens visjon og 
verdigrunnlag skal på overordnet nivå være styrende for klubbens virksomhet, satsingsområder og 
hovedmål i perioden.  
 
Strategidokumentet retter seg mot alle som er involvert i klubben, det vil blant annet si klubbens 
medlemmer og aktive utøvere, trenere, administrasjon, frivillige, foreldre, sponsorer og andre 
støttespillere.  
 
Gjeldende dokument bygger på tidligere strategidokument for perioden 2015-2020. Dokumentet er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere grupper, etter at alle grupper 
gjennom vedtak i Hovedstyret våren 2021 var invitert til å delta i arbeidet. Dokumentet er behandlet av 
Arbeidsutvalget og godkjent av Hovedstyret. Det fremlegges også som orienteringssak på Årsmøtet 2022.  
  
  
Visjon – Norges fremste UTE-idrettslag  
UTE-idrett for alle – alltid! 
 

• Ute-idretter. Fossum er et idrettslag for idretter og aktiviteter som i det vesentligste drives ute. 
Klubbens lokalisering, i kanten av Bærumsmarka, innbyr til utendørsidretter året rundet. Foruten 
anleggene som driftes av klubben rundet Fossum-tunet, er marka vår viktigste arena. Som et 
uteidrettslag som i stor grad bruker naturen som vår arena er det viktig at naturen og miljøet 
forvaltes på en god måte. Vi ønsker å begrense miljøbelastningen våre aktiviteter medfører.  

 
• For alle – alltid, eller, flest mulig, lengst mulig, best mulig. Vi mener det både er til det beste for 

den enkelte utøver og for utvikling av toppidrettsutøvere at det legges til rette for at flest mulig 
utøvere er aktive i klubben så lenge som mulig. I klubben er alle velkomne, uavhengig av alder, 



 

kjønn, seksuell legning og kulturell bakgrunn. Klubben skal, innenfor de idrettene klubben har 
tilbud, ha 

 
o Barneidrett med et allsidige, variert og inkluderende aktivitetstilbud som legger grunnlaget 

for en sunn og aktiv livsstil fra yngre barneår til og med det året man fyller 12 år. Fossum 
følger «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» vedtatt av 
Idrettstinget under Norges Idrettsforbund. Disse retningslinjene tydeliggjør idrettens 
anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Idrettens 
barnerettigheter er basert på FNs barnekonvensjon og uttrykker de verdiene som skal legge 
til grunn for barneidretten i Norge. Hovedstyret er ansvarlige for organiseringen av 
barneidretten i Fossum Idrettsforening, og oppnevner en barneidrettsansvarlig som 
forvalter de forpliktelser som ligger i rettighetene og bestemmelsene. 
 

o Ungdomsidrett med et trygt, variert og inkluderende trenings- og konkurransetilbud hvor 
det legges til rette for at man driver med flere idretter og hvor ungdommene selv er med i 
planlegging og gjennomføring av egne idrettsaktiviteter og påvirker egne sportslige mål. 
Norges Idrettsforbunds «Retningslinjer for ungdomsidrett» skal legges til grunn. I tillegg til 
de sportslige aktivitetene skal det legges til rette for et sosialt tilbud fritt for rus og 
mobbing, hvor det legges til rette for at ungdommene skal kunne trives og utvikle 
vennskap.  

 
o Topp- og breddeidrett for juniorer og seniorer hvor det legges til rette for utøvere som 

ønsker å få ut sitt potensiale i sin idrett. Utøvere som ønsker å drive aktiv idrett på et lavere 
nivå er en like velkommen og viktig del av gruppen. 
 

Det skal også legges til rette for aktiviteter for voksne/foreldre, og for medlemmer i «moden alder». Kort 
sagt skal Fossum være en møteplass for livslang fysisk aktivitet og mestring. 
 
 

Vi skal vær UTE!  
 
Å være UTE sier ikke bare noe om hvor vi skal være, men også hvordan vi skal være: 
 

• Utviklende. Med utviklende mener vi at vi vil være i bevegelse i alt det vi gjør. Vi er sultne på å 
gjøre det litt bedre hver gang.  

• Tolerante. Med tolerant mener vi at det er viktig å forstå de vi har rundt oss gjennom å lytte og 
respektere andres situasjon og synspunkter  

• Engasjerte. Med engasjert mener vi at det er viktig at vi jobber sammen for å skape VÅRT 
idrettslag og et aktivitetstilbud å være stolt av.  

 
 
 
Hovedmål – Fostre bredde og topp – U T E 
I tråd med vår visjon er våre hovedmål 
 



 

• Utøvertilbud på alle nivåer i våre idretter 
o Vi vil ha med flest mulig lengst mulig som aktive utøvere gjennom varierte og tilpassede 

tilbud. Vi skal ha gode overganger mellom barneidrett, ungdomsidrett og til juniorer og 
seniorutøvere. Utøvertilbudet og trenerstaben skal utvikles med tanke på dette.  

 

o I tillegg til fokus på barne- og ungdomsgruppene skal klubben også ha tilbud som 
engasjerer foreldre og voksne medlemmer.  

 

o Klubben skal være åpen for å inkludere nye idretter og tilbud – som foregår ute.  
 

o Videreutvikle våre anlegg til å møte våre medlemmers krav og behov. Det er til syvende og 
sist der vi utfører det vi mener er viktigst: Uteidrett for alle - alltid!  

 
• Toppidrettsutøvere fra Fossum 

o Vi ønsker å utvikle egne toppidrettsutøvere, og skal legge forholdene til rette for at 
utøverne kan bli i klubben lengst mulig i sin karriere. 
 

o Vi skal engasjere og videreutvikle trenerne slik at disse har kompetanse til å dekke behovet 
våre utøvere har. 

 

o Vi skal dele erfaringer og formidle kunnskap på tvers av de respektive gruppene og 
idrettene i klubben.  

 

 
• Engasjerte medlemmer  

o Vi skal ha engasjerte medlemmer.  

o Klubben skal være effektivt administrert og organisert. Det skal være enkelt å finne 
informasjon om klubben og det skal være rutiner som er kjent og tilnærmet like på tvers av 
gruppene.  

o Det må legges vekt på aktiv kulturbygging, bla gjennom jevnlige påminnelser om vår visjon 
og vårt verdigrunnlag. Det er slik vi bygger vår kultur.  

 
Verdigrunnlag 
Fossums verdigrunnlag oppsummeres med #FOSSUMTRØKK 

• Fellesskapsbyggende. For å oppnå visjonen om å være et idrettslag for alle skal miljøet være åpent 
og inkluderende. Det ligger et særlig ansvar på trenere og ledere for å oppnå dette, men alle må 
bidra. Når vi representerer klubben utad, er det ønskelig at vi bruker Fossum-effekter som viser hvor 
vi kommer fra. 

• Oss. I Fossum sier vi ikke «jeg» og «dere», men «vi» og «oss». Trenere og ledere er sammen med 
foreldre og utøvere en del av et fellesskap. Foreldre deltar selvsagt på dugnad. Trenere og ledere 
deltar selvsagt aktivt i trener/lederfellesskap og seminarer.  



 

• Smilende. Vi er blide. Trenere og ledere smiler og ser folk i øynene slik at de føler seg sett og 
inkludert. (Det er lov å ha en dårlig dag, eller kanskje helst et dårlig minutt.) 

• Samtalende. Hovedregelen er at dialogen mellom utøvere, trenere, ledere, foreldre og andre i 
Fossum er samtalende. Det gir det beste grunnlaget for trening og utvikling. Av og til vil det være 
nødvendig at trenere og ledere gir klare og tydelige beskjeder som skal respekteres.  

• Utviklende. Fossum er et miljø for utvikling. Utøverne skal utvikle seg gjennom trening og 
konkurranser. Trenere og ledere skal utvikle seg gjennom erfaring, kurs og trenerseminarer.  

• Motiverende. Vi ser utøverne. Vis ser hva de får til. Vi gir ros basert på innsats og fremgang. 
MESTRING er et nøkkelord.  

• Tålmodighet. Hver utøver har sitt potensial. Det å ta ut sitt potensial kan ta tid. Vi vet at 
utviklingskurven for enkeltutøvere kan være svært forskjellig, avhengig av fysisk vekst og utvikling, 
mental utvikling, når på året man er født, motivasjon, treningsmengde m.m. Vi (utøvere, trenere, 
ledere og foreldre) er derfor tålmodige i treningsarbeidet.  

• Respekt. Vi opptrer respektfullt overfor alle. I Fossum skal alle føle seg respektert, uavhengig av 
alder, kjønn, seksuell legning og kulturell bakgrunn. Vi unngår ordbruk og handlinger som kan virke 
sårende eller støtende, også når vi sier ting i spøk.  

• Konkurransekultur. Vi arbeider for en god konkurransekultur, basert på sunne verdier. I Fossum 
skal det være gøy, trygt og positivt å konkurrere og bli sliten. Når vi er på konkurranser, deler vi 
erfaringer og tips med andre. Vi hjelper alltid de som trenger hjelp – uavhengig av klubbtilhørighet.  

• Kultur. La oss bygge en Fossumtrøkk-kultur sammen – trenere, utøvere, foreldre og sponsorer – 
basert på disse verdiene. I en dugnadsdrevet klubb som Fossum er vi helt avhengig av stort 
foreldreengasjement for å få dette til.  

 

  



 

PROSJEKTER INNMELDT FRA FOSSUM TIL BÆRUM KOMMUNES 
ANLEGGSPLAN FOR PERIODEN 2023 TIL 2026 

 

1 Rehabilitering hoppbakke K15 

Nytt tillegg og stillas i K15. Eksisterende bakke er lagt på løsmasser og siger i terrenget. I tillegg ønskes 
etablert en minibakke med direkte tilgang fra skileikområdet 

2 BMX - stisykkelløype 

Etablere egen løype i området ovenfor klubbhuset som i dag benyttes til skileik om vinteren. 
Løypa etableres slik at den også kan benyttes til skileik om vinteren og blir således et 
helårsanlegg 
 

 
3 Regulering Smiejordet 

Omregulering av Smiejordet til idrettsformål i henhold til den vedtatte områdeplanen for 
Fossum 
 
4 Kunstgressbane 11-er med lys 

Ny 11-er kunstgressbane med lys på Smiejordet. Forutsetter ferdig regulering av området. 
 
5 Miljøvennlig energi 

Lys og el-anlegget vi har i dag bærer preg av utbygging av anlegget i mange faser og er ikke 
optimalt etter dagens standarder. Full gjennomgang av anlegget for ombygging til mer 
miljøvennlige og økonomisk gunstig løsninger. 
 
6 Nye skiløyper, inkludert snøproduksjon 

Utvidelse av løypenettet med traseer nordover fra nåværende anlegg. Nye løyper legges med 
asfalt for rulleski og tilrettelegges for snøproduksjon. En fremtidig søknad deles opp i en søknad 
for snøproduksjon og en for løyper inkl. lys og asfalt. 

7 Anlegg for friidrett 

Dette anlegges legges inn i plan for fysisk aktivitet og ikke ordinær anleggsplan. Her kreves 
politiske vedtak om det skal etableres et friidrettsanlegg i østre Bærum. Fossum mener det er et 
behov for dette og at den legges til Smiejordet og i mulig kombinasjon med øvrige planlagte 
anlegg på området. 


