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Handlingsplan for «Aktivitet»
Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre
frafall.

Delmål

Få organiserte
minirunder for G/J
for 6-11 år

Finne alternativ til
ordinær serie for å
rekruttere/ hindre
frafall

Øke fokus på
jentesatsningen

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Skaffe arrangører.
Skaffe deltakere.
Gjøre konseptet kjent
i hockeymiljøet over
hele landet og i alle
kretser/regioner.
Forutsigbarhet
ovenfor arrangører
og deltakere.
Senke terskelen for
deltakelse
Organisasjon som
administrerer

Dette er den største
utfordringen
hockeymiljøet står
ovenfor.
Tilby et reelt
alternativ til
håndballen

Når

Hvem

Måleparameter

okt - mar
1 helg per mnd

Antall deltakende
klubber
Antall deltakende lag
Antall deltakere

parallellt med normal krets/region
sesong, kan
organiseres i
seriespill eller på
samme måte som
minirunder

Antall deltakende
klubber
Antall deltakende lag
Antall deltakere

Sjekkpunkt

Tilby noe lignende
som for
venneinnebandy/min
irunder?
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Opprette hockey i

Oppfølging

Vil kunne danne nytt Gammel klubb, med

Kjell
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Handlingsplan for «Aktivitet»
Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre
frafall
Delmål

Videreutvikle
hockeymiljøet i
Trondheim

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Trondheim vil kunne Klubbutvikling , samt
ha et godt potensial anleggsstøtte
for hockey

Opprette nye klubber,
samt resette "gamle
kluber". F.eks Oslo HC

Flere klubber vil gi
hockey'en bedre
fundament og
utviklingsmuligheter.
Kontakte bandyklubber Hockey vil kunne
mht presentasjon av
"hjelpe" lagene med å
hockey som et godt
bli bedre
trenings alternativ på
bandyspillere. God
sommerstid
barmarkstrening.
Hockeyskoler
Øke antall unge til
idretten

Invitere til trening og
treningskamper

Kjell

Alle klubbene skal ha
hockeyskole som
lokal aktivitet.

Kjell

Mix -lag

Øke antall unge til
idretten

Klubbene inviteres til
også å stille mix-lag
(glag bestående av
gutter og jenter.

Kjell

Kontakt med
nternasjonale skoler

Få hockey inn som
idrett

Opprette
kontaktpersoner mot
skoler og bruke
skolen som arena for

Kjell

6/26/2013

4

Handlingsplan for «Arrangement»
Ambisjon: Øke kvaliteten på våre arrangement for aktive , funksjonærer,
publikum, media og sponsorer.
Delmål

Kritisk
suksess
faktor

Gjennomføre
Opprette en
opplæring av
arr.ansvarlig i den
arrangementsansvarlig enkelte klubb
e

Hvordan

Sekretariatskurs

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Før sesong

Serieansvarlig
forbund/krets

Antall kurs

min. et kurs pr.
serieansvarlig

2013

Lisensutvalget

-

Fleretall for innføring -

Årlig

Lisenskrav for 1.
divisjon
(en forenklet utgave
av elitelisensen)

Flertall for innføring Årsmøte

Ansvar for avvikling av
seriekamper overføres
til klubbene, som får
ansvar for hver sine
kampdagfer.

For at belastningen Sette opp liste hvor
Fra og med
seksjonsstyret
ikke skal bli for stor klubbene ser når de har utesesongen 2013
på den enkelte, så ansvar
fordeles
arbeidsbyrden.

Ivar

Lage instruks som alle Fra og med
Seksjonsstyret
jobber etter
utesesongen 2013

Ivar

Arranangementsinstru
ks
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Handlingsplan for «Arrangement»
Ambisjon: Øke kvaliteten på våre arrangement for aktive , funksjonærer,
publikum, media og sponsorer.
Delmål

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Kampoppsettet
utarbeides sentralt,
etter samme mal som i
bandy og innebandy

Flytting/omberammin
g av kamper avgjøres
også sentralt etter
regler lik bandy og
innebandy
Dommerkomitee
setter opp kampliste
for dommerne, som
også tar seg av evt.
forfall.

Laglederlisenskurs

Få med alle

Få med alle

Høst -13

Seksjonsstyret,
ønsket kursleder: Jan
Norli

6/26/2013
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Handlingsplan for «Trenere, lagledelse og
støtteapparat»
Ambisjon: Flere og bedre trenere, lagledelse og støtteapparat med gode
holdninger
Delmål

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Sørge for
holdningsskapende
arbeid inn i trenerløypa

Sette kompetansekrav
til trenere for
aldersbestemte lag.

En trenger flere og
bedre trenere på
dette nivået med
gode holdninger

Skape en kultur for
frivillighet rundt
barnelagene

Få større foreldre
engasjement

Utdanne unge ledere til
trenere, lagledere.

De unge skal føre
sporten videre.

Laglederlisenskurs,
åpent for alle

Opprettholde
igangsatt prosjekt
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Handlingsplan for «Dommere»
Ambisjon: Flere dommere og dommere med god evne til kommunikasjon

Delmål

Utdanne flere og
beholde dommere .

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Gode holdninger
fra klubb, ledere,
spillere og
dommere

-Opprette
dommerkommite,
dommerkurs

2013, dommerkurs Kretskontakt/region, Alle klubber
31.08-01.09-13
EHF

Alle klubber

-Sammarbeide for å
øke kompetanse og
dommerstatus

Løpende

Samarbeid mellom
den internasjonale
dommerkomiteen

Evaluering av antall
dommere før og
etter sesong.

2013-2015

Dommerkomiteen i
samarbeid med
seksjonsstyret

Forbund/krets/regio sesongsstart/slutt
n

Utdanne flere
Opprette
Ha en plan for
dommerobservatører . dommerkontakt i utdanning og
alle klubber
oppfølging

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

6/26/2013

Oppfølging

Sesongslutt
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Handlingsplan for «Dommere»
Ambisjon: Flere dommere og dommere med god evne til kommunikasjon

Delmål

Utdanne dommere
rekruttert fra
aldersbestemte lag.
Personer som fremtrer
som positive forbilder.

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Til å dømme i
årsklasser under egen
alder.

Få en leder av
dommerkomiteen som
har alles tillit

Kurse dommere, slik at
de er klare for
internasjonale oppdrag.

Den nye
dommerkomite får i
oppdrag å sette opp
dommerliste og
utnevne dommerpar

Henrik

2 dommerpar, som
godkjennes av det
int. forbund

Ivar
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9

Handlingsplan for «Anlegg»
Ambisjon: Flere enkle spilleflater
Delmål

Kritisk
suksess
faktor

Få større innflytelse på
det idrettspolitiske
området

Hvordan

Få personer med Kartlegge
hockey-bakgrunn ressurspersoner
inn i
samarbeidsutvalg
* idrettsråd og
idrettskretser.
Bedre sikkerheten i
Større
Kartlegge
hallene
sikkerhetssoner i
nybygde haller.
Sikring av
eksisterende
anlegg.
Få flere anlegg ute i Oslo Mortensrud, Jordal
og Voldsløkka
Få tilgang til flere
treningshaller om
vinteren i Oslo:

Gran, Klemetsrud,
Ellingsrud

Få tilgang til hall i:

Drammen,
Trondheim,
Strømmen

NBF og O&A BR må jobbe For Sagene IF og
for å få tilgang til
Oslo HC
hallkapasitet i Oslo

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

2013-2018

Kretser/Regioner

Antall personer

To nye pr. år i landet Halvårlig

2013/14

Anleggskonsulent

Antall utbedringer.
Utforming av nye
anlegg.

Anlegg i eliteserien
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Årlig
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Handlingsplan for «Organisasjon og ledelse»
Ambisjon: Være godt organisert med gode ledere, prosesser og støttesystemer for å
- understøtte visjon, virksomhetsidé, verdier, mål og ambisjonsnivå
- ha god oversikt over vår medlemsmasse
- ha god økonomistyring

Delmål

Kritisk
suksess
faktor

Hvordan

Når

Hvem

Måleparameter

Sjekkpunkt

Oppfølging

Bidra til få gode
kommunikasjonslinjer
og samarbeidsformer i
organisasjonen
Kurse opp alle
tillitsvalgte i klubbene
samt seksjonsstyre

"Alle" skal være
med

Seksjonsstyret må stille Saksdokumenter
forberedt til
må være sendt ut i
styremøtene
god tid før møte
Møteplan for års- og
styremøter

Jan Hagen

Ivar / Kjell

Kjell

Datoer klart i god Datoer settes og
tid
følges

Klare rollefordelinger i Nyttig verktøy for stillingsinstruks for
seksjonsstyert
at den enkelte
hver post
respekterer
hverandres
roller/arbeidsoppg
aver i styret
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