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INDLEDNING
Dansk idræt – herunder Fjordager Idrætsforening – er præget af
forandringsparathed over for de markante ændringer, som påvirker hverdagen i
vores forening.

April 2014

Det skyldes ikke mindst befolkningens ændrede idrætsvaner med blik for en større
fleksibilitet og ændrede værdinormer.
Vi skal være bekendt med, og velvidende om, idrætsforeningens betydning i vores
lokalområde, og gennem aktivt medborgerskab medvirke til løsninger for området
samt for Fjordager Idrætsforening.
Fjordager Idrætsforening vil med denne strategiplan 2022 – 2024 sætte nogle
pejlemærker, der beskriver de handlinger, vi ser som værende de vigtigste at sætte
fokus på i den kommende periode.
Udviklingen i vort samfund bør medføre, at vi som forening opfanger de nye
muligheder og trends, der byder sig til inden for idræt, motion og
sundhedsfremmede aktiviteter. Vi vil dermed fortsat fremstå, som en innovativ og
imødekommende forening.
Målet med denne strategiplan er, at opstille realistiske målepunkter, således vi
såvel internt som eksternt kan følge udviklingen i strategiplanen, og dermed nå de
ønskede resultater. Der vil være områder i strategiplanen, som ikke direkte kan
måles, men som anses værende betydningsfulde i forhold til helheden.
Som organisation er det hovedbestyrelsen, der konkret udvælger
indsatsområderne og efterfølgende, sammen med forretningsudvalget, efterlever
de i planen beskrevne indsatsområder.
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VISION
Vi vil være en attraktiv forening for mennesker i udvikling!

April 2014
MISSION

Vi vil:
Tilbyde idræts, sociale og kulturelle aktiviteter samt konkurrenceidræt
Være en idé udviklende forening i fortsat udvikling
Rekruttere kvalificerede ledere / instruktører
Sikre intern og ekstern uddannelse
Sætte fokus på sundhed og trivsel
Skabe fælles værdigrundlag og styrke ”vi følelsen” i foreningen
Samarbejde med offentlige myndigheder og idrætslige organisationer
Medvirke til at styrke fritidsaktiviteterne i nærområdet
Forbedre foreningens faciliteter / lokaler
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VÆRDIGRUNDLAG
Generelle områder:

April 2014

Medlemmerne i centrum
Frivillighed
Gensidige fællesskabende forpligtelser
Sundhed
Idræts, social og kulturel bevidsthed
Udviklingsorienteret miljø
Velordnede og tidssvarende faciliteter
Synlighed
Højt engagement

Idrætsområdet:
Vi vil tilbyde attraktive og tidssvarende idrætsaktiviteter af høj kvalitet

Sociale områder:
Foreningens fællesskab
Frivillighed – fælles forpligtigelse
Forældresamarbejde
Samarbejde med andre foreninger / klubber
Samarbejde med kommune og offentlige instanser

Administrativt område:
Kvalitet
Service
Information
Tilgængelighed

5

STRATEGIPLAN

November 2021

VÆRDIGRUNDLAG - fortsat
Økonomisk:

April 2014

Selvstændig og sund økonomi

Uddannelse:

Veluddannede og kompetente ledere, trænere og instruktører
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IDRÆTSPOLITIK

April 2014

Vi er en idrætsforening, der er beliggende i Odense Kommune og er dermed bundet
op på de strategier og politikker, som gennemføres politisk af kommunen.
I vores strategiplan er det især kommunens idræts- og sundhedspolitik, som skal
have vores bevågenhed, og vi skal notere os de forventninger, som kommunen har
til os som partner.
Vi vil engagere os i den idrætspolitiske debat.

IDRÆTSPOLITIK (kommunen)
Flere skal dyrke idræt
Flere skal være fysisk aktive
Samarbejdet mellem idrætsforening, skoler, ungdomsskoler og
ældrecentre

SUNDHEDSSPOLITIK (kommunen)
Det er borgernes eget ansvar
Sikre borgerne et aktivt liv
Helbredsproblemer giver større arbejdsfravær
Livsstilssygdomme er et stigende problem i samfundet
Informere og hjælpe omkring forebyggelse
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IDRÆTSPOLITIK - fortsat
Begge politikker indgår samt støtter godt op om vores egen strategi på området.

April 2014

Det er billigere at forebygge end at helbrede, og derfor er partnerskaber mellem
forskellige interessenter meget interessante og på sigt udviklende. Her tænkes
kommune, skoler og ungdomsskoler samt andre foreninger.

Kommunikation:
Vi skal være proaktive og sikre, at vores aktiviteter synliggøres bedst og bredest
muligt, gennem de platforme, vi råder over.
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AFDELINGERNE

April 2014

Afdelingerne skal løbende udvikle og evaluere deres aktivitetsområde.
Afdelingerne arbejder selvstændigt og har egen bestyrelse og økonomi, og har
dermed handlefrihed inden for mål og handlingsplaner.
Afdelingerne er underlagt de fælles vedtægter og beslutninger, der foretages i
hovedbestyrelsen.
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ORGANISATIONSPLAN

April 2014
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION H.C. ANDERSEN MARATHON, en del af Fjordager
Idrætsforening.
HCA Marathon er en del af Fjordager Idrætsforening. HCA Marathon er et fyrtårn når det
gælder løb på flere forskellige distancer. Der er lagt stor vægt på, at alle deltagere såvel
debutanter som garvede løbere, altid oplever et godt tilrettelagt løb og kan rejse hjem fra
Odense med en rigtig god oplevelse. Ruten på selve HCA Marathon løbet, vil være åbent
for løbere på en trafikfrit rute i 6 timer og går gennem Odenses gader som et rigtig
Citymaraton. Som en del af arrangementet afvikles DM Marathon Masters. Derudover er
der også mulighed for at deltage i ½ Marathon og "Løb de sidste 10". Børn og unge kan
skrive deres eget eventyr ved MiniMarathon på 1/10 maraton (4,2 km). Udover
hovedløbet som er marathondistancen, er der flere spændende og sjove løb, som bliver
afholdt herover året, gå venligst ind på http://www.hcamarathon.dk/ og se mere om HCA
Marathon.

April 2014

Fjordager Idrætsforening er en aktiv medspiller i forhold til de forskellige aktiviteter, som
der bliver afholdt. Specielt under marathondistancen, stiller Fjordager Idrætsforening med
en væsentlig del af de frivillige medhjælpere under løbet. Som en del af vores strategi, kan
der henvises til punktet; Tema Frivillighed, som beskriver vores mål med udviklingen af
frivillighed i Fjordager Idrætsforening, og dermed også i relation til HCA Marathon.
Fjordager Idrætsforening understøtter den udvikling som sker i HCA Marathon, frivillighed,
samarbejde og fællesskab er 3 vigtige strategiske områder i forhold til vores relation til
HCA Marathon.

FÆLLESSKABET
En af de vigtigste værdier, vi har her i foreningen, er det forpligtende fællesskab!
Et fællesskab, hvor vi sammen udgør én helhed, som der høres og lyttes til, og som
der står respekt om. Værdikæden består af alle afdelinger, og når der samarbejdes
på tværs, er det en væsentlig styrkende faktor, såvel internt som eksternt.
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AFDELINGERNES VISIONER
Kort beskrivelse af afdelingernes fokusområde:

April 2014

Aktive seniorer
Vi vil have gang i aktiviteter og gøre det mere interessant og spændende for vores
medlemmer. Være mere synlige på de sociale medier, opslagstavlen samt
infoskærmen i Fjordagerhallen. Styrke de sociale fællesskaber bl.a. Ved foredrag,
udflugter og julefrokost.
Badminton:
Fastholdelse og rekruttering gennem spændende træning, gode trænere og sociale
events. Lægger stor vægt på at deltage med frivillige i fællesarrangementer. Der
arbejdes med forskellige tiltag for at tiltrække flere medlemmer.
Basketball:
Der arbejdes på at genstarte afdelingens aktiviteter.
Dans:
Tiltrække flere medlemmer.
Bibeholde det lærerige og livsbekræftende fællesskab, med aktiviteter for alle
niveauer.
Fodbold:
Fokus på såvel sportslige som sociale og udviklingsmæssige aktiviteter.
Konsolidering af bestyrelse og udvalg. Styrke samarbejde med sponsorer.
Gymnastik:
Spring sikker forening – fastholde uddannelse af instruktører. Rekruttere gennem
netværk og uddanne instruktører. Fælles og sociale arrangementer på tværs af
holdene. afholde åbent hus/familiedage. Fokus på at øge medlemstallet. Arbejde
på frivilligheden
Håndbold:
Generelt øge medlemstallet. Fortælle ”den gode historie” – når du er frivillig hos
os, får du mange gode oplevelser. Deltage i stævner/turneringer og
kompetenceudvikle vores trænere og ledere. Rekruttering blandt 0. klasses børn,
samt opstart af U4+5. Vi vil gerne starte strand- og streethåndbold op.
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Minigolf/Krolf:
Lægger stor vægt på socialt hyggeligt samvær, men der er også mulighed for at
dygtiggøre sig og konkurrere med andre minigolfspillere. Fokus på øget udlejning
af faciliteter og deltagelse i FIF fællesarrangementer.

April 2014

Motion:
Stor afdeling med en positiv stemning og en fortsat udvikling af nye aktiviteter.
Fokus ligger på det sociale sammenhold samtidig med, der dyrkes motion.
Scenen:
Dyrke egen talent udvikling frem for talent tiltrækning. Flytte flere forestillinger
hjem til Centralen. Skabe et større sammenhold og foreningsånd på
Fjordagerscenen.
Taekwondo:
Der arbejdes på at genstarte afdelingens aktiviteter.
Tennis / Bordtennis:
•
•
•

Faste tider for klubaften samt medlemsmøder før sæsonstart.
Vi vil fastholde Senior 55+ og Fjordager dagen Open
Tennis for par og juniortræning i Bordtennis
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OVERORDNEDE TEMAER
Strategiens overordnede temaer:

April 2014

Vi har udvalgt nogle særlige fokusområder, som vi i den kommende periode vil
sætte særlig fokus på. Rækkefølgen er ikke prioriteret, og skal derfor ikke tages
som et udtryk for betydningen af opgaven.
Koblingen til afdelingerne understøttes på forskellige måder, og vil indgå som en
del af deres mål og handlingsplaner.
I alle nedenstående temaer indgår vores medlemmer som helt centrale aktører.
Frivillige
Sundhed
Aktivitetsfaciliteter
Partnerskaber
Ungdom
Uddannelse
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TEMA FRIVILLIGHED

Frivillighed er omdrejningspunktet i Fjordager Idrætsforening, og det er
frivillige, der skaber grundlag for et rigt og varieret udbud af aktiviteter for
børn, unge og voksne i vores forening.
• Fjordager Idrætsforening drives og udvikles af frivillige. Derfor er det
afgørende, at foreningen er god til at tiltrække og rekruttere nye
frivillige
Som frivillig ved Fjordager Idrætsforening bliver du en del af noget større,
og du vil sammen med en andre frivillige få en masse gode oplevelser
Som frivillig ved Fjordager Idrætsforening tilbyde vi dig en meget stor grad
af medbestemmelse og deltagelse i projekter og planlægningen af vores
forskellige aktiviteter
Som frivillig ved Fjordager Idrætsforening, vil vi tilbyde dig uddannelse og
kurser der hvor det er muligt og giver mening
Som frivillig ved Fjordager Idrætsforening, får du erfaring og opbygger
kompetencer, som kan bruges andre steder, ikke mindst i erhvervslivet

April 2014

Gennem deltagelse i foreningens fællesskab får du mulighed for at styrke
din fysiske og mentale sundhed. ”Mennesker, som har nære venner og stærke
relationer, bliver mindre syge. Man kan altså sige, at fællesskabet både styrker din
fysiske og mentale sundhed”

Gennem uddannelse af ledere og instruktører vil der være fokus på at
forebygge skader og øge sundheden
Motion der dyrkes i et fællesskab, har den største sandsynlighed for, at man
bliver ved med at dyrke motion, og dermed er der større sandsynlighed for,
at man ikke dropper en motionsvane
Den hyggelig sociale deltagelse er også sundhedsopbyggende og er med til
at forebygge ensomhed.
Der skal være tilbud til alle aldersgrupper og aktivitetsniveauer
Lidt aktiviteter er bedre end ingen aktivitet, idræt er andet end mere end
konkurrence
Vi skal arbejde på at lave aktiviteter som kan dyrkes ”hjemme”, så vi kan
fastholde sund vaner under f.eks. en nedlukning
Vores cafeteriaforpagtere skal også tilbyde sund kost
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TEMA SUNDHED

April 2014

Gennem deltagelse i foreningens fællesskab får du mulighed for at styrke
din fysiske og mentale sundhed. ”Mennesker, som har nære venner og
stærke relationer, bliver mindre syge. Man kan altså sige, at fællesskabet
både styrker din fysiske og mentale sundhed”
Gennem uddannelse af ledere og instruktører vil der være fokus på at
forebygge skader og øge sundheden
Motion der dyrkes i et fællesskab, har den største sandsynlighed for, at man
bliver ved med at dyrke motion, og dermed er der større sandsynlighed for,
at man ikke dropper en motionsvane
Den hyggelig sociale deltagelse er også sundhedsopbyggende og er med til
at forebygge ensomhed.
Der skal være tilbud til alle aldersgrupper og aktivitetsniveauer
Lidt aktiviteter er bedre end ingen aktivitet, idræt er andet og mere end
konkurrence
Vi skal arbejde på at lave aktiviteter som kan dyrkes ”hjemme”, så vi kan
fastholde sund vaner under f.eks. en nedlukning
Vores cafeteriaforpagtere skal også tilbyde sund kost
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TEMA AKTIVITESSFACILITETER
Fjordager Idrætsforening arbejder på at kunne tilbyde gode rammer til alle
vores aktiviteter.

April 2014

Hos Fjordager Idrætsforening vil du se os arbejder løbende på
udvidelse af vores faciliteter, så udbud følger udviklingen i samfundet
Hos Fjordager Idrætsforening sikrer vi at alle vores faciliteter lever op
til alle standarder og lovgivningen
Hos Fjordager Idrætsforening sikrer vi aktiviteter i trygge rammer
Hos Fjordager Idrætsforening skaffer vi børneattester på alle relevante
frivillige
Hos Fjordager Idrætsforening arbejder vi på at vores faciliteter
indbyder til sociale relationer
Hos Fjordager Idrætsforening ønsker vi at alle faciliteter skal være med
til at skabe glæde og udfordringer for vores medlemmer og frivillige
Hos Fjordager Idrætsforening er vi åbne over for alle input fra
omverdenen
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TEMA PARTNERSKABER

Fjordager Idrætsforening, ønsker at samarbejde med de virksomheder og
organisationer, som vil understøtte vores værdier og det fundament som
foreningen bygger på i forhold til vores medlemmer og samfundet generelt.
Ved et samarbejde med Fjordager Idrætsforening vil du som virksomhed
eller organisation, opleve og møde en masse engagerede mennesker, der
ønsker at udvikle foreningen til medlemmernes bedste
Som samarbejdspartner med Fjordager Idrætsforening, vil du blive mødt
med en åbenhed og interesse, der gør at du kan bidrage til udviklingen og
som partner være medskabende for gode forhold for foreningens
medlemmer
Som samarbejdspartner vil du have mulighed for at fremkomme med
forslag og ideer til foreningens udvikling
Som samarbejdspartner vil du blive en del af en forening der hylder
frivillighed og fællesskabet

April 2014
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TEMA UNGDOM
Det er VITALT for Fjordager Idrætsforening at tilbyde aktiviteter til børn og unge.

April 2014

Vores vigtigste aktiv er børn og unge, for at sikre fremtiden for foreningen
Vores mål er at skabe hele mennesker i balance
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TEMA UDDANNELSE
Gennem uddannelse skal vi være med til hæve kvaliteten af træning

April 2014

Alle trænere og instruktører skal løbende tilbydes opkvalificerende
uddannelse.
Uddannede instruktører og ledere styrker de enkelte afdelinger både i
forhold til fastholde og kvaliteten af deres tilbud
Foreningen skal tilbyde uddannelse og sparring til afdelingsbestyrelserne,
og derved øge interessen for bestyrelsesarbejdet
Gennem uddannelse og kompetenceudvikling skal vi gøre det attraktivt
for de unge at blive i foreningen
Uddannelsestilbud skal være synlige og tilgængelige for alle
Vi skal have fokus på at formidle de uddannelser som tilbydes fra vores
samarbejdspartnere DGI, DIF og kommunen
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SUCCESCIRKLEN

April 2014
Gode faciliteter
Gode redskaber / udstyr
Stærk bestyrelse
God økonomi
Gode trænere / instruktører
Gode sociale arrangementer

Elementer, som indgår i helheden for en bæredygtig forening / afdeling.
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SUCCESCIRKLEN - beskrevet
Gode faciliteter:

April 2014

Vi dyrker vores idrætsgrene i kommunale faciliteter, og er afhængig af kommunens
vedligeholdelsesplaner og økonomi. Vi skal værne om vores faciliteter, og i tæt
samråd med kommunen opgradere disse, hvor det er nødvendigt og udviklende.

Gode redskaber / udstyr:
Vi investerer selv i nye redskaber i takt med, disse nedslides eller der sker ny
udvikling på området. Det har stor betydning for aktiviteterne, og er motiverende
for medlemmer og trænere / instruktører.

Stærk bestyrelse:
En handlekraftig bestyrelse, der gerne er sammensat af personer med forskellige
kompetencer.

God økonomi:
En god økonomi giver handlefrihed til at investere i den fælles fremtid.

Gode trænere / instruktører:
Gode trænere / instruktører tiltrækker medlemmer. Derfor skal der konstant satses
på efteruddannelse. Her bidrager Helge Pasfalls Uddannelsesfond med
økonomiske midler til gennemførelse af en uddannelse.

Gode sociale arrangementer:
Ud over at være sammen om idrætsaktiviteter, skal sociale arrangementer bidrage
væsentligt til fællesskabet. 1-2 arrangementer om året eller efter behov.
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HVOR BEFINDER VI OS?
Som en stor aktør i lokalområdet, har vi som forening en vigtig rolle, vi bør udfylde.
Samarbejdet og samspillet mellem skoler, ungdomsskoler og øvrige foreninger er
kerneområder, og måden hvorpå vi prøver, at binde lokalområdet sammen til
glæde for områdets beboere.

April 2014

SAMFUNDET
AKTIVITETER

SAMARBEJDSPARTNERE

MEDLEMMER

DIFFERENTIERET
STRATEGI

KVALITET

LEDELSE

SOCIALT ANSVAR

Vi skal med den differentierede strategi sikre, at de opgaver, som påvirker os, bliver
løst på den bedste individuelle måde, såvel forenings- som afdelingsmæssigt inden
for den givne organisatoriske og økonomiske rammer.
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Samfundet – kvalitet – socialt ansvar
Vi er i tæt kontakt med det samfund, vi er en del af, og påvirker og lader os påvirke
af dette. Vi forsøger at tage de udfordringer op, som kommer, vurderer dem og
hjælper med løsninger, hvor det er muligt.

April 2014

Uanset opgavens art skal den eller disse løses med afsæt i en kvalitet, der
kendetegner foreningen. På sigt huskes kvalitet bedre end en dårlig løsning.
Vi påtager os et socialt ansvar og sikrer, vi har aktivitetstilbud til alle aldersgrupper.
Vores ungdomsråd skal medvirke til, at fremtidens ledere kan rekrutteres herfra.
Der skal være tilbud til gruppen af mennesker, der vil andet end sport. Disse tilbud
er i øjeblikket forankret ved Aktive Seniorer.
Det sociale ansvar indbefatter også de tiltag – af ikke sportslig karakter -, der er i
afdelingerne, således der knyttes tættere bånd mellem medlemmerne.

Aktiviteter – medlemmer – ledelse - samarbejdspartnere
Vi skal turde afprøve nye tiltag, for at se om de er bæredygtige. Skulle det vise sig,
at en aktivitet ikke længere er bæredygtig, skal vi have modet til at nedlægge den.
Kun sådan forbliver vi innovative og fremstår som forandringsparate.
Vore samarbejdspartnere er uundværlige for os. Vi skal bevare tætte bånd til de
offentlige myndigheder samt vore partnere i nærområdet, såsom skoler,
ungdomsskoler og andre foreninger. Partnere omhandler også sponsorer og de
netværk, vi er en naturlig del af. Vi laver partnerskab med relevante interessenter.
Ledelsesstilen skal være synlig og konsekvent, og være tro overfor de beslutninger,
der er truffet.
Vores medlemmer er det vigtigste aktiv. Alle beslutninger skal tage afsæt i, hvad
der er bedst for dem. Vi skal lytte og lade os inspirere af medlemmerne. Hvor det
er muligt, skal de høres og involveres.
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Det betyder at alle i foreningens ledelse arbejder i samme retning, hvilket
betyder, de beslutninger, som fællesskabet har truffet, føres ud i livet.
Beslutningerne tages så tæt på opgaven som muligt
Alle bestrider sin position bedst muligt
Alle bidrager med glæde og motivation til gavn for fællesskabet
Vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne
Tal er godt og ”målbart”, men de bløde værdier må ikke glemmes
Brugen af empati er vigtig, når medlemmernes behov og ønsker defineres

April 2014

Fjordager Idrætsforening november 2021
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