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Innledning
Denne handlingsplanen skal være styrende for driften av Nesodden turn, men er samtidig ett
dynamisk styringsverktøy.

Visjon
Nesodden turn har ett slagord: «Turn for alle».
Vi ønsker å bidra til god fysisk aktivitet og idrettsglede gjennom vårt engasjement.
Turn i egen turnhall på Nesodden

Målsetning
Det skal være gøy å turne i Nesodden IF Turn.
Vi ønsker dyktige og engasjerte trenere som gleder seg til oppgaven.
Vi vil bidra til å utvikle kompetansen til våre trenere.
Turngruppa etterstreber å gi tilbud om turnaktivitet til barn fra 3 år og oppover. Dette er
fordelt på:





Gymlek i aldersgruppen 3-5 år
Idrettens grunnstige 6-12 år
Troppsgymnastikk
Konkurranseparti apparatturn, 8 år og oppover.

Vi skal opprettholde og videreutvikle dagens trenings tilbud.
Vi skal arbeide for å få tildelt halltid som står i bedre forhold til aktiviteten vår.
Vi skal bidra til å realisere halløsninger som er tilpasset turngruppens behov
Turngruppa ønsker en tettere dialog og informasjonsflyt med medlemmer og deres foresatte.
Vi skal utarbeide gode og informative nettsider og øke tilstedeværelsen i sosiale medier.
Styret skal fortsette arbeidet med å få en god struktur med arbeidet i foreningen.
Vi ønsker å automatisere inn- og utmelding av medlemmer i turnforeningen for å lette
administrativt arbeid.
Vedlikeholde og investere nytt utstyr slik at tilbudet er tidsmessig og godt
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Delmål
Trenere & trenerutvikling
Ttrekke med oss trenerkompetanse fra lokalmiljøet
Trekke med oss unge trenere med turnbakgrunn
Videreutvikle trenere gjennom kurs og intern opplæring som; hjelpetrenerkurs, sikringskurs,
trener 1 og dommerkurs for å sikre bedre tilfang av lokale trenere fremover
Ansette trenerkompetanse utenfra når det behov.
Tilbud
Sikre et breddetilbud til barn og ungdom
Videreutvikle troppsgymnastikk.
Gi et konkurransetilbud innen apparatturn som gjør det mulig å komme fra Nesodden og bli
god, gjerne i samarbeid med andre klubber
Et eget Trampolinetilbud vurderes.
Andre turngrener, som Rytmisk Sportsgymnastikk, kan vurderes dersom forholdene ligger til
rette for det.
Annet
Det skal gjennomføres foreldremøter minimum 1 gang årlig. Gjennom dugnadsarbeid vil
foresatte bli mer delaktige og engasjerte i turnforeningen.
Alle skal kunne finne informasjon om turngruppa, treningstider og aktiviteter på hjemmesiden.
Det skal være et «levende» dokument
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Aktiviteter
Oppgaver

Beskrivelse av oppgave

Tidspunkt for
gjennomføring

Ansvarlig

Styremøter

Avholde styremøter for å sikre fortløpende god og
ansvarlig drift av turngruppa, herunder ta avgjørelser og
fordele arbeidsoppgaver.

Løpende 1 gang pr. mnd
og ved behov

Styreleder

Salg av kaffe og kaker på oppvisninger
Treningsavgifter
Innteksbringende Søke spillemidler
tiltak
Salg av kaffe og kaker på «en annerledes dag»
Salg av kaffe og kaker på mesterskap: Klubbmesterskap
og Konk. åpent for kretsen
Utøveravgift til konkurranse åpent for kretsen

Sportslige
arrangementer

Markedsføring

Treningsamling konkurranseparti
Sommeroppvisning
Juleoppvisning
Idrettens dag
Treningssamling for medlemmene
Kretsturnstevne med program
Sommerleir
Klubbmesterskap
«en annerledes dag»
Oppdatere og videreutvikle hjemmesider, Facebook, blogg

Juleoppvisning
Sommeroppvisning
Vår/Høst
Høst 2017
Høst 2017

Foreldredugnad
NIF administrasjon
Styret
Trenere/styret

2018

Trener/styret

2018

Trenere/styret

mai 2017
Høst 2017
Høst 2017
juni 2017
Aug. 2017
Januar 2018
Høst 2017

Trenere
konkurransepartiet
Trener
Trener
Trener/styret
Trener
Trener
Trener/styret
Trener/styret
Trener/styret
Styret
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