
 
HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB 2021 
(justeres i 2021, punktvis i forhold til Covid-19 til hver en tid) 
 
Formål (§1) 
RFIK har som formål å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, og skal arbeide for at 
flest mulig skal få tilbud om å drive friidrett på alle nivåer. RFIK skal arbeide for å fremme 
likestilling mellom kjønnene. 
 
Visjon: 
 
KLUBBEN FOR ALLE 
 
RFIK skal ha følgende verdigrunnlag for sin virksomhet: 

• Inkludering 
• Samhold 
• Bredde  
• Kvalitet 

 
RFIK er først og fremst en klubb for barn og ungdom, hvor rekruttering er sentralt. 
RFIK skal gi et allsidig treningstilbud innen løp-, hopp- og kastøvelser. 
Gjennom aktiviteter og treningsarbeid skal RFIK legge vekt på å skape et godt, inkluderende 
miljø der voksne og unge kan trives på tvers av alder, kjønn og forutsetninger. 
 
Det legges opp til treningsgrupper i sprint, mellom- og langdistanse, hopp og kast, med egne 
ansvarlige trenere for gruppene. 
Ungdomsutøvere planlegger og gjennomfører trening av rekruttene. 
 
Målsettinger 
 
Målsetting - Aktiviteter 

• RFIK arrangerer årlige friidrettsskoler på Hønefoss idrettspark i sommerferien med 
minst 100 deltakere fordelt på tre ulike arrangement. 

• RFIK arrangerer årlig friidrettsskole i Påskeferien med 40 deltakere.  
• RFIK arrangerer årlig skolestafett i Hønefoss idrettspark med 300 deltakere 
• RFIK arrangerer årlig en skolestart + rekrutteringsstevne i Hønefoss idrettspark i 

andre uke etter skolestart 
• RFIK arrangerer årlig høststevne i Hønefoss idrettspark med 125 deltakere 
• RFIK skal tilby de mest motiverte utøvere minst 10 dager med ekstra treningstilbud i 

mindre grupper med spesialfokus, på i vinterperioden enten i Ringerikshallen, 
Hønefoss Idrettspark, Bærum Idrettspark eller på Bislett stadion – i ferier og helge 
utenom vanlige treningskvelder. (justeres med 50% pga Covid-19) 

• RFIK skal avholde/delta på minst et arrangement der overnatting og sosiale 
aktiviteter inngår. (justeres med pga Covid-19) 

• Styret utpeker RFIKS kioskgjeng skal være selvstyrende slik for å avlaste 
stevneansvarlige og styret 



 
• Styret utpeker RFIKS dugnadsgjeng som skal være selvstyrende for å avlaste stevne, 

styre og øvelsesansvarlige 
 

Målsetting – Kurs og kompetanseutvikling  

• Minst 3 RFIK trenere skal delta på Trenerforeningens årlige trenerseminar 

• Minst 3 RFIK trenere skal delta på trenerkurs/spesialkurs 

• Minst 8 RFIK ungdommer skal delta på aktivitetsleder eller instruktørkurs  

• Minst 8 RFIK ungdommer skal ta E-læringskurset friidrett for barn 

• Minst 3 utøvere/foresatte skal delta på dommerkurs 

• Minst 1 RFIK utøver skal delta på starterkurs 

• Minst 2 i RFIKS stevnesekretariat skal bistå som assistenter på en annen klubbs 
stevne for å lære 

• RFIKs stevnesekretariat skal jobbe aktivt for få flere i staben som kan håndtere stevne 

• RFIK skal sende 2 personer på speakerkurs 
 
Målsetting - Utøvere 

• Den enkelte utøver skal få utvikle seg i forhold til interesse og forutsetninger. 
• RFIK skal ha minimalt gjennomtrekk i aldersgruppen 10-18 år. 
• RFIKS utøvere skal kunne påvirke og ha medbestemmelse på treningsplanlegging og 

aktiviteter. 
• RFIK skal ha kvalifiserte utøvere av begge kjønn i nasjonale mesterskap som, 

kretskamp, Lerøy Lekene, UM. I dag er ikke NM et realistisk mål. 
 
Målsetting - Stevner og løpsarrangement  

• Terskelen for å delta på stevne skal være lav for både foresatte og utøvere.  
• RFIK skal stille med trenere på minst 6 nasjonale stevner i løpet av et år. 
• RFIK skal stille med minst 10 aktive utøvere per stevne på minst fire nasjonale 

stevner. To utestevner og to inne stevner. Herunder KM, Tyrvinglekene inne og ute 
og Bamselekene. 

• RFIK skal ha deltakere på alle nasjonale stevner som arrangeres i Buskerud 
• RFIK skal stille med minst 10 utøvere på KM i terrengløp 

RFIK skal stille med minst 6 utøvere på Lerøylekene (landsdelskamp for 13-14 åringer) 
samt kretskamp. 

• RFIK skal stille med utøvere i veteran NM 
• RFIK skal motivere utøvere til å delta aktivt i flere tekniske øvelser 

 
Målsetting - Trening 

• Trening skal organiseres og struktureres basert på utøvernes behov og 
forutsetninger.  

• Hovedtrener skal i samarbeide med trenerteam legge til rette for at treningen er 
forutsigbar og forståelig for utøverne. 

• Det skal minst være 20 rekrutter på trening hver gang. 
• Det skal minst være 40 i ungdomsgruppen på trening hver gang. 
• RFIK skal på en tydelig og forståelig måte kommunisere planer med trening til 

utøvere og foresatte 



 
• RFIK skal samarbeide med kretsen og andre klubber om minimum 4 

treningssamlinger per år, herav to som avholdes på Ringerike. 
 
Målsetting - Dugnad og innsats fra foresatte 

• Dugnadsinnsatsen til foresatte skal struktureres på en tydelig og effektiv måte slik at 
alle forstår hva som forventes og hvordan de kan yte sitt til klubbens beste. 

• Alle foresatte skal bidra med dugnadsinnsats 8 timer per år 
• RFIK skal delta med dugnad med minst 10 frivillige på minst to eksterne arrangement 

per år, under Schjongsløpene og under Bootcamp Hønefoss. 
 
Målsetting – spons og støtte 

• Det skal inngås minst 2 nye sponsoravtaler før 2022 og oppnås minst 30.000 i økte 
sponsorinntekter 

• Det skal søkes om støtte til utstyr og aktiviteter fra minst 4 aktører 
 

Målsetting – Utstyr og anlegg 
• RFIK skal ha satt opp kastseil i Ringerikshallen 
• RFIK skal ha bygget en ny tidtakerbua i Hønefoss Idrettspark, og få dekket alle 

kostnader. 
• RFIK skal jobbe for å få på plass trådløst nett og tidtakersystem i Hønefoss 

Idrettspark. 
 
 
Tiltak 
Det arbeides for å få flere foreldremedhjelpere, som kan avlaste og bistå hovedtrenere, og 
kompetansen i klubben skal økes herunder 

• Kursing av både ungdommer, foreldre og trenere på flere områder, ikke bare trening, 
men også ledelse og styrearbeid. 

• Leie inn spesial trener 4 ganger per år 

• To foreldre bør delta på hver trening i sommerperioden og bistå med praktisk hjelp, 
flytting av utstyr, rake sandgrav osv. – Dette skal skjema-legges før utesesongens 
start som dugnadsoppgave. 

• Det skal før Påske settes opp en dugnadsplan for hele året med tiltak og oppgaver. 
• Trening gjennomføres både for gutter, jenter og rekrutter gjennom hele året uansett 

vær eller tekniske forhold, bortsett fra i juleferie, vinterferie, påskeferie og 
sommerferie. 

• Trenere innkalles til to styremøter i året. 
• I vår- og høsthalvåret arrangeres det treningsstevner cirka 1 gang i måneden. 
• RFIK skal tilrettelegge og informere om eksterne stevner og aktiviteter på en måte 

som gjør det enkelt for utøvere og foresatte å takke ja til deltakelse. 
• RFIK skal ha et styremedlem hvis fremste ansvar er å trekke flere foreldre med som 

funksjonærer for å skape et større engasjement rundt aktivitetene våre. 
• RFIK skal ha et styremedlem hvis fremste ansvar er å planlegge og administrere 

treningsstevner + høststevne 



 
• RFIK skal ha et styremedlem hvis fremste ansvar er å planlegge og administrere 

sosiale tiltak og aktiviteter, herunder rekruttering og tilhørighet skapende innslag 
som styrker samhold og identiteten til klubben og dens utøvere. 

• RFIK skal samarbeide aktivt med andre klubber om trening på vinterstid og 
sommerstid  

• RFIK skal samarbeide med kommunen om fortsatt forbedringer i Ringerikshallen slik 
at det blir bedre forhold for trening i vinterperioden de nærmeste år. 

• RFIK skal jobbe aktivt på å gjøre Ringerike til en attraktiv plass for en ny regional 
Friidrettsarena som dekker IAAF sine krav. 

• RFIK skal få utdannet flere kretsdommere. 
• RFIK skal delta på minst to møter i Ringerike idrettsråd. 
• RFIK skal delta på minst et møte i Buskerud Friidrettskrets. 

 
Oppmerksomhetspunkter neste par år 
 

• Bygge organiseringsevne og kompetanse hos trenere og arrangementsansvarlige. 

• Forberede klubben til Ringeriksbanen og befolkningsvekst rundt Ringerike. 

• Jobbe sterkere og tydeligere med andre interessenter og Ringerike kommune i forhold 

til få på plass ny hall for friidrett.  

• Gjøre klubben bedre i stand til å beholde eldre utøvere og opprettholde aktivitetsnivået 

i voksen alder. 

• Finne måter å motivere flere tenåringer til å bli med på stevner og aktiviteter 

• Jobbe mer mot Hole, Ådal, Jevnaker, Veme, Tyristrand for å øke rekruttering og 

medlemstall 

• Søke å få med Hole og Jevnaker kommuner som økonomiske støttespillere. 

 


